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PRESENTACIÓ 

 

 

Terracota, Centre d’Interpretació de la Terrissa, està situat a la Galera, a la planta 

baixa de la Casa de la Vila (carrer de Sant Llorenç, 36) d’aquesta població de la 

comarca del Montsià. 

 

El fons d’aquest centre es basa fonamentalment en un seguit de peces de terrissa 

galerenca, peces d’altres indrets de Catalunya i del País Valencià, així com un seguit 

d’eines que són les que han permès i permeten a l’artesà terrisser de fabricar i decorar 

diferents atuells. 

 

Els objectius fonamentals de Terracota són conservar, valorar i difondre  el patrimoni 

vinculat als canterers del poble de la Galera i al seu ofici (canterer és el nom que es 

dóna als terrissers a la Galera i a les Terres de l’Ebre). 

 

Davant de l’interès didàctic i social que suposa el fet de donar a conèixer els oficis 

artesans a les noves generacions, hem cercat la manera de difondre en el marc de 

l’escola  aquest ofici ancestral, i, potser, un xic desconegut per a infants i joves, un ofici 

artesà arrelat al poble de la Galera ininterrompudament, al llarg de diverses 

generacions, des del segle XVIII fins a l’actualitat. 

 

Així, hem dissenyat una proposta didàctica que consisteix en l’elaboració de material 

tant per als docents com per a  l’alumnat, per tal que s’aproximin al coneixement del 

que ha estat i encara és l’ofici de terrisser a les Terres de l’Ebre. El nostre objectiu final 

és  promoure’n el coneixement i valoració dins de la cultura catalana. 

 

L’espai de Terracota,  i la proposta didàctica que us oferim, han de ser reconeguts 

com una eina educativa per als alumnes perquè  puguin aprofundir i reflexionar sobre 

el que ha significat l’ofici al llarg de la història. 

 

Proposem de recuperar la memòria històrica, el record del que ha estat i el 

coneixement del que encara és l’ofici artesà a les nostres terres, ja que ha marca la 

vida social i laboral de diferents famílies durant generacions. Per aquesta raó, oferim a 

les escoles, una proposta didàctica  adaptada a tots els nivells, segons els objectius 

que corresponen a cada etapa. Consisteix en un conjunt d’activitats didàctiques per 

mitjà de les quals les i els alumnes podran descobrir l’art de l’ofici del terrisser  a partir 
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de recorregut guiat pel Centre (c. Sant Llorenç,36), i d’una visita a l’obrador de la 

Terrisseria Cortiella (carrer de la Creu), a banda de la participació en tallers i activitats 

adaptats a totes les edats. 

 

Pesem s’hi pot treballar des de totes les àrees, especialment des de Medi Social, però 

també a través de la Llengua. El llenguatge ens dóna la possibilitat de poder 

comunicar-nos: per inventar contes, per descobrir noves paraules, per jugar amb les 

endevinalles,etc. El llenguatge ens pot transportar a uns altres temps i fer-nos reviure 

el passat en el present, cosa que serveix per explicar què van fer els nostres avis, com 

es va viure l’ofici de terrisser, i conèixer mots de l’ofici gairebé oblidats. 

 

També creiem que l’àrea de llenguatge artístic, pot ser un altre l’eix vertebrador perquè 

els nens/es amb necessitats educatives especials puguin treballar igualment en els 

tallers i activitats que s’ofereixen al voltant del llenguatge. 
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PROPOSTA DIDÀCTICA 

 

Educació Infantil 

 

Les àrees d’aprenentatge 

 

Es treballaran simultàneament les diferents àrees d’aprenentatge: 

 àrea 1; descoberta d’un mateix 

 àrea 2; descoberta de l’entorn natural i social  

 àrea 3; intercomunicació i llenguatge ( on té un pes específic aquesta 

darrera àrea). 

 

Àrea del llenguatge verbal 

Àrea del llenguatge musical 

Àrea del llenguatge plàstic 

Àrea del llenguatge matemàtic 

 

Objectius 

 

 Saber escoltar 

 Comprendre el conte El gat Galeret i la terrissa 

 Experimentar amb diversos materials i formes, implicant-hi els sentits, 

alhora que es reconeixen les qualitats sensorials 

 Actuar amb curiositat, interès i respecte envers el medi 

 Retenir dades de l’entorn immediat mitjançant l’observació i l’exploració, i 

establir-hi relacions 

 Interpretar  la Cançó del terrisser, memortizar-la i dançar-la 

 Imaginar les condicions de vida en altres moments de la història 

 Conèixer la nostra cultura mitjançant la participació en manifestacions 

culturals, tradicionals, popular i a través dels signes propis de Catalunya 

 Ordenar i seqüenciar el procès d’elaboració d’una peça de terrissa 

 Respectar els elements de l’entorn 
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Continguts 

 

 Compresió oral i escrita.El conte:El gat Galeret i la terrissa 

 La terrissa com a element cultural 

 Observació dels atuells  

 Observació del procés d’elaboració d’un cànter 

 Identificació dels elements propis de l’ofici mitjançant l’observació del taller 

del terrisser 

 Memorització i recitació d’endevinalles i cançons populars amb  La cançó 

del terrisser 

 Ordenació de làmines il.lustradores del procès d’elaboració d’un cànter 

 Seqüenciació de tot el procès d’elaboració de la terrissa (argila-fang-

terrissa) 

 Classificació dels atuells segons els criteris topològics (per beure, per a 

treballar,etc) 
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Educació Primària 

 

Les àrees d’aprenentatge: 

 

Llenguatge plàstic 

LLenguatge matemàtic 

Llengua i literatura 

Coneixement del medi: social i cultural 

Coneixement del medi: medi natural 

 

 

Objectius 

 

 Aprendre a observar els objectes captant-ne tota la informació que ens 

ofereixen 

 Comprendre els processos senzills a partir de l’observació 

 Ampliar i conèixer nou vocabulari 

 Respectar el patrimoni cultural, social i ambiental 

 Saber distingir els diferents estris i la seva funcionalitat 

 Memoritzar endevinalles populars 

 Reconèixer atuells típics de la zona 

 Estimular a l’alumne/a envers el treball artesanal 

 Discriminar les formes típiques del cànter de la Galera 

 Despertar la creativitat a través de la creació lliure 

 Descriure físicament una peça de terrissa 

 Formular preguntes referides a fets històrics 

 Ser capaç de crear una història a partir d’allò que s’ha après 

 Realitzar la visita i treballar els taller 

 

Continguts 

 

El cànter i les seves parts 

Classificació dels diferents tipus d’atuells, l’ ús i forma 

Visualització de la matèria primera en una peça fang 

Comprensió oral i escrita del món de la terrissa 
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TEMARI PER ALS MESTRES 

 

Introducció 

 

 

Us volem presentar Terracota, el Centre d’Interpretació de la terrissa de la Galera. 

un espai que té com a finalitats, com ja us hem indicat més amunt, la conservació, la 

valoració i la difusió del patrimoni cultural vinculat als canterers del poble de la Galera, 

i també donar a conèixer les característiques generals d’un dels oficis més ancestrals 

del món: el d’artesà terrisser, conegut popularment a les Terres de l’Ebre amb el nom 

de canterer. 

 

La tasca que ens proposem és força àrdua i complexa, i pensem que la millor manera 

d’encetar-la és donant a conèixer aquest espai als més joves. Tots sabem que el futur 

es troba a les seves mans , i, per tant, tota la formació que vagin reben al llarg de la 

seva vida és fonamental, perquè aquest futur sigui ple de persones sàvies, tolerants, 

respectuoses, etc. A l’escola és on comença la tasca d’educar les persones,  continua 

als instituts, i, finalment, és  la universitat qui ho culmina. Bé, dins de tanta formació i 

tants coneixements, tots sabem que hi ha lloc també per a l’oci.Per això us proposem 

una visita a Terracota, on els infants i joves s’ho passaran bé, alhora que aprendran 

moltíssim i viuran una experiència inoblidable: conèixer el passat, a través d’un seguit 

d’atuells, eines i tècniques, per entendre el present. 
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Origen i evolució de la terrissa 

 

 

Abans de conèixer el perquè de l’existència de Terracota, així com la història de la 

terrissa de la Galera, que és la que ha originat l’existència d’aquest Centre, cal 

descobrir els inicis de la terrissa, en general. 

 

La humanitat ha intentat envoltar-se d’objectes i estris que atenguin les seves 

necessitats i els seus usos. 

 

La vida de les persones es desenvolupa com una cadena, les baules de la qual es 

lliguen harmoniosament, sempre responent a un vell i acurat sentit de la supervivència. 

De primer, apareixen les armes, no pas per a lluitar entre persones-això vindrà més 

tard –, sinó per a fer més abundosa la cacera ; després vindrà el vestit que  protegirà 

del fred. Al principi, la conca de les  mans li servirà per a beure, més tard, les closques 

buides de les fruites, i, molt més endavant, descobrirà les virtuts del modelatge de 

fang. La seva atenció es centrarà en la gran possibilitat de les formes; l’obediència de 

la terra a les seves mans, les quals, amb el temps, es tornaran més i més hàbils. 

 

Hi ha diversitat de parers pel que fa als inicis de les arts terrissaires. Alguns 

historiadors els situen a finals del mesolític (5000-4000 a.c). Però aquest final no 

coincideix igualment en totes les regions i, en algunes, correspon a l’inici del neolític. A 

Jericó (Palestina) va predominar una cultura preceràmica, encara mesolítica, la 

fundació de la ciutat correspon al 6000-5000 a.c però el fet que es procedís a la 

fundació metòdica d’una ciutat, és a dir, tot un assentament urbà, ens permet 

conceptuar-la com a neolítica 

. 

Al començament, la humanitat, no sent la necessitat de decorar les seves peces de 

fang. Això vindrà més tard. Però molt aviat descobreix que, exposades al sol, 

s’endureixen i es tornen més impermeables als líquids. Els primers forns consisteixen, 

doncs, en grans fogueres a l’aire lliure que consoliden les primeres reaccions del sol. 

La terrissa es fabrica aleshores només amb les mans (l’art de la fabricació de 

terrisseria completament manual perdura encara avui en diversos indrets de la 

Península Ibèrica, a Canàries i punts africans i asiàtics). Les primeres formes són 

primitives i absolutament funcionals: però l’home no triga gaire a adonar-se de les 

possibilitats de les eines. 

De fet ja ho ha descobert en la fabricació de les armes i els habitatges.  
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La introducció del torn va trigar una mica més, i a la Península tingué l’entrada per dos 

fronts diferents. Els indoeuropeus, entre els quals predomina el tipus nòrdic, 

introdueixen a Europa la terrissa al torn. El tipus de torn que utilitzen és baix i es mou 

amb la mà. De fet, només consisteix en una taula giratòria que facilita la feina manual, 

però que no aprofita la força centrífuga com fa el torn alt, que podem considerar 

veritablement una màquina. En el torn baix són les dones les que, alternant amb feines 

casolanes i del camp, s’encarreguen de produir els atuells necessaris: primer per al 

consum familiar després per a usos locals destinats a l’entorn tribal. Només a l’edat 

mitjana es popularitza la fabricació de terrissa com una indústria que, tanmateix, no 

passarà mai de ser familiar. 

 

Al litoral mediterrani, la incidència del tipus de torn baix és pràcticament nul·la. Els 

fenicis introdueixen el tipus alt i mogut amb el peu, i a les nostres terres no es triga 

gaire a acceptar-lo. El torn o la roda representen l’avantatge d’una producció més 

ràpida i més polida. 

 

Els atuells de terrissa són, a partir dels segles XII i XIII, més i més imprescindibles a la 

llar. Encara que els atuells altres materials, sobretot metàl·lics, tenen més llarga vida, 

són també molt més cars i no presenten la mateixa infinita varietat de formes. La 

ductilitat de la terrissa permet la creació de moltes i variades combinacions d’atuells, 

cosa que permet afrontar qualsevol necessitat casolana. Més endavant, els àrabs 

introdueixen l’envernissat de plom, que comporta la total impermeabilització de l’atuell. 
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Característiques de la terrissa catalana 

 

La diversitat tipològica ens permet comprendre millor l’evolució històrica de la terrissa. 

A cada època corresponen unes tècniques i uns acabats concrets, els quals alhora 

donen unes formes específiques, que es diversifiquen segons la cultura a què 

pertanyen. 

Els centres terrissaires que encara treballen a Catalunya, els podem catalogar en tres 

grups ben diferenciats, ja que cada un pertany alhora a èpoques i a civilitzacions 

diferents. 

Per una part tenim la terrissa negra de Quart, de Verdú i de la Bisbal els orígens de la 

qual els hauríem de cercar al final del bronze, o, més concretament, en els pobles 

indoeuropeus cèltics que envaïren la Península en diferents incursions. 

Un segon grup el conformen les terrisseries de les valls de l’Ebre, les quals, 

comparades amb les anteriors, evidencien una evolució tècnica molt considerable, a 

causa de la incorporació del torn. Aquest aparegué els segles V i IV aC per aquestes 

terres de la Catalunya meridional i de ponent: la faiçó dels seus cànters i gerros, de 

forma amfòrica, denota l’aculturació prehistòrica de les altres colònies púniques i 

romanes. 

El tercer grup, i el més recent és el dels centres de la Catalunya vella, és a dir, els que 

durant l’edat mitjana foren reconquerits i sotmesos a l’Imperi carolingi, anomenat 

després la Marca Hispànica. Aquests aportaren les formes de la terrissa bizantina, que 

s’assentà aleshores per tot el Imperi franc: terrissa envernissada amb plom i decorada 

a la llanterna amb engalbes, que no només ens dóna una tipologia diferent de la resta 

de Catalunya, sinó també de la Península. Aquesta terrissa no té pràcticament res a 

veure quant a formes i decoració amb la ceràmica musulmana. 

Amb tot, podem observar clarament el gran contrast cultural que existeix fins i tot dins 

mateix de Catalunya, i com cada zona evoluciona de manera diferent segons 

l’aculturació històrica que va patint. La varietat de tipologies i terminologies de la 

terrissa catalana ens demostra l’excepcional riquesa cultural, pròpia de pobles d’una 

gran tradició històrica, afortunadament encara viva en la terrissa, i arrelada tant en el 

passat com en el present.  

Per acabar, només cal afegir que tots els atuells de terrissa contenen un missatge. 

Només si el sabem interpretar i seguir-ne la trajectòria podrem comprendre 

realment el vertader sentit de la terrissa, i alhora podrem desxifrar la història de 

la societat que el creà. 
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Quan, d’aquí una estona, després de conèixer l’origen dels canterers de la Galera, 

parlarem sobre les tipologies i els usos de la terrissa galerenca, descobrirem les 

diferents peces i el missatge que porta cada una, i, tot plegat, ens ajudarà a 

comprendre millor les necessitats, i, en definitiva, les característiques de la societat 

que va crear aquella peça. 
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Història de la terrissa galerenca 

 

Un cop ja hem conegut una mica l’origen de la terrissa en general, i de la terrissa 

catalana en particular, ara cal centrar-nos en la terrissa galerenca, que és la raó de 

ser, en definitiva, de Terracota, Centre d’Interpretació de la Terrissa de la Galera. 

L’origen de Terracota prové de l’existència d’un passat terrisser molt important al 

poble de la Galera. Coneixem l’existència de terrissers al poble, d’una manera 

totalment constatada i documentada, des del segle XVIII fins a l’actualitat.  

Als inicis del segle XVIII, trobem les primeres referències trobades fins ara d’aquest 

ofici. Pels anys 1714 i 1718, trobem els Cabanes, els Aguilar i els  Sabater  (totes 

tres famílies provenen d’altres pobles, no són pas de la Galera) treballen al poble com 

a terrissers (canterers per als del poble i les comarques de l’Ebre). La tasca d’aquests 

terrissers, malauradament, no va perdurar. En el cas dels Cabanes, amb tota 

seguretat, perquè van morir sense descendència (cal no oblidar que l’ofici de terrisser 

és un ofici ancestral que es transmet de pares a fills); en el cas dels Sabater i dels 

Aguilar es desconeix per què, però, a les darreries del segle XVIII, concretament cap a 

l’any 1792, deixen l’ofici; continuen vivint a la Galera, però ocupats en altres activitats. 

Paral·lelament a aquests terrissers, però, trobem dues branques d’artesans a la 

Galera, els quals, des de les darreries del segle XVIII (alguns provinents de Tortosa) 

fins a l’actualitat han continuat exercint aquest ofici, mentre que els altres el van 

mantenir fins als anys seixanta del segle XX. Aquests darrers són els Bort, que van 

arribar a la Galera (no sabem exactament d’on) a mitjan segle XVIII, i van treballar fins 

als anys quaranta a la Galera. D’aquesta mateixa família uns van marxar a Santa 

Bàrbara i els altres a Godall, on van treballar fins als anys seixanta. 

Els primers, els que han sabut mantenir l’ofici viu fins a l’actualitat, són els Rodríguez 

avui Cortiella, ja que una filla d’un Rodríguez canterer es va casar amb un Cortiella i 

aquest va aprendre l’ofici, que ha perdurat fins als nostres dies. 

Els Rodríguez (avui Cortiella) ubicats, més o menys, al mateix espai que al segle 

XVIII, en un extrem del poble, al carrer de la Creu; i els Bort, en l’altre extrem, al carrer 

de Roquetes, avui dels Terrissaires. Se situaven als afores del poble perquè 

necessitaven molt d’espai i perquè encenien els seus forns per coure les peces, i això 

podia comportar un cert perill per als veïns. 

Dels terrissers Rodríguez (emparentat amb els Cortiella, aquest va mantenir el cognom 

inicial) i Cortiella en trobem treballant a la Galera fins als anys seixanta del segle XX, 

en quatre o cinc obradors, segons l’època. A partir d’aquell moment (anys 60-70) de 

crisi generalitzada per a la terrissa, només resta un obrador a la Galera, que és el que 

ha perdurat fins a l’actualitat. 
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Produccions dels terrissers de la Galera  

 

Fins aquell moment de crisi, i quan encara treballaven els Bort i els Rodríguez, uns i 

altres a cada extrem del poble, fabricaven un seguit d’objectes que eren totalment 

necessaris a la societat del moment: cànters amb gal i sense gal, per anar a 

buscar aigua a la font, per beure a casa o al camp, o  per dipositar-hi l’aigua que 

s’utilitzava quotidianament a casa. Cadups per treure aigua de les sénies. Cànters 

comuners, o de la boca gran, per traslladar femtes de la casa al camp. Cànters 

d’ensofatar (sulfatar) utilitzats a l’agricultura, per al transvasament d’aigua i de sofat 

mesclats a la màquina d’ensofatar, amb la finalitat de tractar els arbres contra les 

plagues. Cànters per povar (poar), per treure l’aigua del pou, a les casetes de camp o 

a casa. Bevedors i menjadors, de diferents formes i mides, per abeurar i alimentar 

els animals que la gent criava a casa. Caus de conill o conilleres, per a què la conilla 

hi criés a l’interior, i, així, poguessin sobreviure millor les seves cries. Gerres per 

conservar-hi les olives. Gerres per picar l’arròs (l’arròs es posava dins la gerra i 

s’anava copejant amb l’ajut d’una barra, fins traure-li la clofolla. Cossiets (o testos) per 

posar-hi plantes. Tubs, tortugues, colzes, pinyes i rajoles de cisterna, per a la 

construcció. 

Tot aquest conjunt de peces, els terrissers de la Galera les fabricaven sense 

envernissar, n’hi havia un altre grup que, a causa de l’ús per al qual eren fabricats, 

s’envernissaven: ribells (gibrells) de diferents mides per a diferents usos: rentar 

aliments, plats, etc. Ribelletes (en altres llocs, gibrelles o pitances) per menjar-hi. 

Escorredores per rentar i escórrer alguns aliments. Morters, per aixafar certs 

aliments o fer-hi allioli. Setrills de diferents mides per posar-hi oli. Bacines (orinal alt), 

per orinar o defecar les persones, abans de l’existència de comunes o lavabos. Mitja i 

quartillo, per mesurar el vi, entre altres. 
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Procés d’elaboració de les diferents peces de terrissa 

 

Els terrissers de la Galera fabricaven (i fabriquen, només hi han afegit alguna petita 

màquina que fa la feina més fàcil) totes aquestes peces d’una manera totalment 

artesanal. Anaven a buscar l’argila a l’argiler, transformaven aquesta argila en fang per 

després crear les diferents peces: la deixaven assecar al sol, la molien, la porgaven, 

l’ameraven a la bassa iael bassó, i, un cop aconseguit el fang, el pastaven amb els 

peus, el tallaven (en forma de talles), l’entraven a l’obrador, el tornaven a pastar amb 

els peus, al moment d’utilitzar-lo. Després assaonaven: treballaven, molt i molt bé amb 

les mans la quantitat de fang necessària per modelar cada peça. Quan ja estava ben 

treballada amb les mans, es feien pastons, un mena de bocí de fang arrodonit que 

anava damunt del torn per crear les diferents peces. Cada pastó donava per fer una o 

més peces, segons el volum i el gruix d’aquesta. Després de fer els diferents atuells, 

calia deixar-los assecar a l’obrador o a l’exterior (si es portava pressa per a vendre’ls), 

i, a la fi, es coïen amb el forn de llenya (a l’actualitat es couen amb un de propà). Una 

vegada cuits, es comercialitzaven. Els terrissers de la Galera tenien un seguit de 

botigues que els feien uns encàrrecs, i, un cop l’obra estava cuita, anaven a portar-los-

hi. Els els portaven amb el carro, de primer únic mitjà de transport; després, alguns 

amb camió. Anaven a Santa Bàrbara, a Tortosa, a Aldover, a Sant Jaume d’Enveja, a 

Deltebre, a Alcanar, a  l’Aldea, etc. 

Hi ha un moment determinat, però, en què les botigues deixen de fer encàrrecs, 

perquè els objectes que fabricaven els terrissers de la Galera van deixar de ser útils i 

imprescindibles per a la gent de les terres de l’Ebre: s’ havia començat a fabricar els 

atuells amb un altre material: va començar a entrar el plàstic. També els mitjans de 

subsistència i els oficis canvien. Llavors la terrissa entra en decadència. 

Aquesta crisi no la pateix únicament la terrissa de la Galera, sinó que és un fenomen 

generalitzat a Catalunya, i fins i tot a la Península. Aquesta davallada fou perquè, 

fonamentalment, tot allò que fabricaven els terrissers ja no era tan útil per a la societat. 

 

Durant els anys quaranta i cinquanta del segle XX, hi ha un ressorgiment de la 

indústria i apareixen nous materials: alumini, vidre fet en motlle, o plàstic, que 

reemplacen ràpidament la terrissa. 

D’altra banda, durant els anys cinquanta i seixanta del segle XX, també es comença a 

instal·lar l’aigua corrent a les cases, i per tant els cànters perden la seva funció. 

Apareixen també els frigorífics, per la qual cosa, un altre cop, el cànter, que 

conservava l’aigua fresca, cau en desús. Sorgeixen també nous materials de 
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construcció (uralita o plàstic), per la qual cosa en aquest àmbit ja tampoc és 

imprescindible la terrissa. 

 

Amb tot, la terrissa va perdent la seva funció utilitària inicial i es va convertint en 

objecte per decorar o per col·leccionar, fet que provoca, en el cas dels terrissaires de 

la Galera, una evolució en la forma de l’atuell,. Mentre que tradicionalment es 

fabricaven moltes peces (s’utilitzaven moltíssim, es trencaven, i ràpidament se 

n’havien de fer de noves)  i  no es tenia en compte l’aspecte estètic. En el moment que 

la terrissa va perdent la seva funció utilitària es comença a tenir una cura total per 

l’aspecte estètic, es va a la recerca de l’estilització de les formes i de la bellesa perquè 

l’atuell agradi i perquè la gent el compri.  

Aquesta estilització i innovació de les formes només un taller l’ha posat en pràctica a la 

Galera, el de Joan Cortiella Martí i Joan Cortiella Garcia (pare i fill, únics terrissers avui 

en actiu a la Galera i a la comarca del Montsià); els altres, com dèiem, van deixar l’ofici 

als anys seixanta del segle XX.  
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Tipologia i usos de la terrissa de la Galera  

 

Tot seguit presentarem els diferents tipus de peces que es fabricaven i que encara es 

fabriquen a la Galera. Amb lletres majúscules, n’hem indicat l’ús; aquest és el 

tradicional (el que trobarem al plafó de Terracota: Peces de terrissa galerenques), el 

primer per al qual va estar pensat l’atuell. De vegades, aquest ús s’ha mantingut, 

mentre que altres se’n hi ha donat un altre. 

 

Bacina: (en altres llocs, s’anomena: bací, orinal alt, donpedro, 

moixina, periquito o cànter de merda).  

Per fer-hi les necessitats quan no hi havia comunes, ni lavabos, ni 

clavegueres. 

Actualment, s’utilitza sobretot per a decorar. ÚS DOMÈSTIC. 

 

 

Bevedor de bomba: ( en altres llocs es coneix amb el nom 

d’abeurador). 

Per abeurar animals domèstics, aus fonamentalment. Té dues 

parts, la part de les finestres permet que l’animal hi posi el cap i 

begui, i la part superior és la bomba: una mena de dipòsit que 

s’omple vertical, i que es posa capgirat dins l’altra part, d’aquesta 

manera els animals tenen aigua per a més temps i no hi ha perill que es vessi. En ús. 

ÚS RAMADER. 

 

 

Bevedor de sifó: Per abeurar aus, com que és tan tancat, l’aigua 

no s’embruta. Se’n feien i se’n fan de diferents mides (de sis, 

concretament), segons la quantitat d’animals que cal d’abeurar. En 

ús. ÚS RAMADER. 

 

 

Bola: ( cossiet, en forma de bola. En altres llocs test o torreta). 

Per posar-hi plantes. Aquesta peça no fa gaires anys que es 

fabrica, a causa  de la necessitat d’innovar per continuar l’activitat. 

JARDINERIA. 
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Boquera: per controlar el reg, l’aigua que sortia per regar. 

S’utilitzava a les zones de regadiu de les Terres de l’Ebre. 

Aquesta peça a l’actualitat no es fabrica. ÚS AGRÍCOLA. 

 

 

Burguera, o foguerill: (en altres llocs de Catalunya s’anomena: 

fogó). 

Per cuinar, es posava el combustible baix, i, al damunt la cassola. 

No s’usa, i només es fabrica per encàrrec. ÚS DOMÈSTIC. 

 

 

Cabàs: (cossiet, en forma de cabàs, en altres llocs s’anomena test 

o torreta). 

Per posar-hi plantes. Decoració que recorda perfectament un cabàs 

de pauma (de palma de margalló). Aquesta tipologia és totalment 

nova, de fa uns cinc o sis anys. És un clar exemple de la necessitat 

d’innovació contínua per part dels terrissers, per tal de poder 

continuar l’activitat artesanal. JARDINERIA. 

 

Cadup: (en altres llocs: catúfol o caduf). 

Tradicionalment s’utilitzava per traure aigua de les sénies. N’hi 

havia de dues mides: més grans o més petits, segons la dificultat 

per traure’n l’aigua. A l’actualitat només se’n fabriquen d’una mida, i 

n’ha canviat l’ús, ja que s’utilitzen per posar-hi plantes o per pescar 

pops. ÚS AGRÍCOLA I PESQUER. 

 

 

Cànter: ( hi ha llocs on en diuen gàrgola, i no cànter). Per anar a 

buscar aigua de la font i portar-la a casa, quan no hi havia aigua 

corrent. N’hi havia de diferents mides (tradicionalment: cànter gran, 

mitjà i petit o cantrelleta). La cantrelleta era el tipus més petit, i era 

per a la canalla, per a què, mig jugant, ajudés la mare a portar 

l’aigua a casa. 

Aquest atuell és un dels més representatius i emblemàtics de la terrissa de la 

Galera, es fabrica des de les darreries del segle XVIII, i fins i tot abans, amb una clara 

evolució pel que fa a la forma, això sí, i avui més bell i estilitza, que tradicionalment. 

Ornamentat amb sis pinzellades (en altres temps, altres terrissers de la Galera 

n’havien fet vuit, o fins i tot més), al coll, al peu, a la panxa i a les anses, amb argila 
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carregada d’òxid de ferro, i amb un pinzell fet pels mateixos terrissers de pèl de cua de 

matxo (mul). Malgrat que els terrissers de la Galera diuen que aquest tipus de 

decoració l’han fet sempre, en desconeixen el significat. Hi ha alguns estudiosos del 

món de la terrissa que consideren que aquest tipus de decoració no és aleatòria, sinó 

que té un significat màgic i simbòlic l’origen del qual es podria trobar al món dels íbers 

o al Pròxim Orient. 

A la Galera, aquest tipus de decoració només s’aplicava als cànters, però a cap altra 

peça. Més endavant, els únics terrissers en actiu la van afegir pràcticament a tots els 

atuells: vidrioles, cantimplores, caragoleres, etc. 

Actualment, es fabrica per a decorar, fonamentalment. PECES PER A AIGUA. 

 

Cànter comuner, o de la boca gran: (en altres llocs es coneix amb 

el nom de cànter mesquiter, o cànter merder). 

Tradicionalment, per traslladar les femtes de casa al camp. Tenia la 

boca gran i en forma de bec per facilitar la funció d’abocar.  

Actualment, se sol fabricar per encàrrec i s’utilitza per a decorar. ÚS  

DOMÈSTIC. 

 

Cànter de carreter, o cantimplora:Per beure aigua fresca. Es 

portava penjat al carro mitjançant una corda; en tenir la forma 

aplanada per la part del darrera; quan es penjava quedava fix i no hi 

havia perill que caigués. 

Tradicionalment no portava cap mena de decoració. PECES PER A  

AIGUA. 

Actualment es fabrica per a decorar o col·leccionar. 

 

Cànter d’ensofatar (sulfatar): Utilitzat per al transvasament 

d’aigua i de sofat mesclats a la màquina d’ensofatar, amb la finalitat 

de tractar els arbres contra les plagues. Actualment, s’utilitza per 

decorar o col·leccionar. ÚS AGRÍCOLA. 

 

 

Cànter de flors: Per decorar, porta una gran quantitat de decoració 

basada en motius vegetals: flors i fulles. Amb un tap, que es pot 

traure, a la part central, coronant la peça. 

Aquest cànter és conegut també amb el nom de cànter de núvia, o 

de fantasia. 
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Aquest és un atuell que va sorgir després de la davallada de la terrissa (pels anys 

seixanta del segle XX), quan aquesta havia perdut la seva funció inicial. PER A 

DECORACIÓ. 

 

Cànter de finestres: Per decorar, i també s’hi pot beure. Es tracta 

d’una tipologia tradicional, coneguda arreu de Catalunya (algun 

terrisser de la Galera n’havia fet tradicionalment, però no per a la 

venda, sinó per a casa). Es tracta d’un cànter d’ànima (porta un 

dipòsit a l’interior que s’anomena ànima), i d’engany, perquè dels 

quatre galets que porta només es pot beure per un. A la Galera, 

com a tipologia dedicada a la venda i fabricació (per tant, es fabricava a dojo), es dóna 

des dels anys seixanta. PER A DECORACIÓ. 

 

Cànter de gal: Per beure aigua fresca al camp. Se’n feien de 

diferents mides. Tradicionalment, sense cap mena de decoració, 

llis. A l’actualitat es decora amb les sis pinzellades amb argila 

carregada d’òxid de ferro (vegeu Cànter). En ús per decorar i també 

per beure. PEÇA PER A AIGUA. 

 

Cànter de gal de cul ample, o de la Ribera: Per beure aigua 

fresca mentre es treballava als arrossars del delta de l’Ebre 

(anomenat tradicionalment la Ribera per la gent del territori). La 

base d’aquest cànter (el cul) no és tan estreta com en els altres, 

sinó que és força més ampla, per tenir un bon suport. Sense cap 

mena de decoració. 

A l’actualitat aquesta tipologia ja no s’elabora. ÚS AGRÍCOLA. 

 

Cànter de povar (pouar): Atuell amb la mateixa forma que un 

cànter per a l’aigua, però amb la boca molt més ampla, per tal de 

poder extraure l’aigua del pou amb més facilitat. Sense cap mena 

de decoració. 

A l’actualitat, aquesta tipologia ja no s’elabora. ÚS DOMÈSTIC. 

 

 

 Cànter de la torre: Per decorar, també s’hi pot beure. Es tractaria 

d’un cànter de la tipologia del d’engany, ja que porta cinc galets i 
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només s’hi pot beure a través d’un. És una tipologia nova . PER A DECORACIÓ. 

 

 

 

 

Cànter del castell: Per decorar. Rep aquest nom a causa de la 

seva forma, que recorda la d’un castell, llis, sense cap mena de 

decoració; amb un tap, això sí, que es pot traure. Tipologia nova, 

sorgida a conseqüència de la pèrdua de la funció utilitària inicial de 

la terrissa. PER A DECORACIÓ 

 

Cànter del rellotge: Atuell que recorda clarament un rellotge. 

Envernissat en marró i groc. Per decorar. Es fabrica des de fa uns 

quatre o cinc anys; i és una mostra clara, també, de la necessitat 

d’innovar per continuar exercint l’ofici artesà, i de la pèrdua de la 

funció inicial de la terrissa. PER A DECORACIÓ. 

 

 

Caragolera: Per conservar-hi caragols per al consum domèstic. 

Tradicionalment, alguns terrissers de la Galera n’havien fet; tot i que 

no era una tipologia destinada a la venda en quantitat, aquest fet es 

donarà més endavant. Decoració a base de les sis pinzellades 

(vegeu Cànter). En ús. ÚS DOMÈSTIC. 

 

 

 

Cassola, o menjador de gallina: Per posar menjar a les gallines. A 

l’actualitat, s’utilitzen per posar baix del cossiet, i evitar que caigui 

aigua a terra quan es rega la planta. Se’n fan de moltes mides. ÚS 

RAMADER. 

 

 

Cau de conill, o conillera: Atuell fabricat per criar-hi la conilla. La 

part superior se solia tapar amb una rajola per protegir millor les 

cries; a més, si s’aixecava la rajola, aquestes es podien veure. 

Avui dia, se n’ha perdut la funció; s’usa més que res per decorar o 

per col·leccionar. Es fabriquen per encàrrec. ÚS RAMADER. 
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Colze: Per unir les canals. Per empalmar una desviació de canal o 

una conducció. En ús. PER A LA CONSTRUCCIÓ. 

 

 

 

 

Cossi, o ribell de repassar: (en altres llocs s’anomena cossi 

bugader). S’utilitzava per rentar-hi la roba. Sense envernissar. A 

l’actualitat, de vegades, s’utilitza per posar-hi plantes. ÚS 

DOMÈSTIC.  

 

 

Cossiet: (en altres llocs: test, torreta o parra). Per posar-hi plantes, 

llis, sense cap mena de decoració. Se’n feien i se’n fan de diferents 

mides. A l’actualitat, els únics terrissers en actiu el coneixen com a 

“cossiet antic”, per distingir-lo dels altres models, i perquè la seva 

forma és una de les més antigues. En ús. PER A PLANTES. 

 

 

Cossiet d’ondes: Per posar-hi plantes. Té unes ondes a la part 

superior i una decoració feta amb una rodeta (vegeu vocabulari) a la 

part central. És un model que fa força anys que es fabrica. En ús. 

PER A PLANTES. 

 

 

 

Cossiet pentinat: Per posar-hi plantes. S’anomena així perquè la 

seva decoració es fa amb l’ajut d’una pinta. En ús. PER A 

PLANTES. 

 

 

 Embut: Aquesta era una tipologia, que, a la Galera, no es 

fabricava habitualment, per a la venda, sinó que, com tantes altres 
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peces, el terrisser la va fabricar per al seu propi ús, en algun moment donat. Era per 

fer passar líquids d’un recipient a un altre. ÚS DOMÈSTIC.A l’actualitat no es fabrica. 

 

 

Escorredora: Per rentar-hi i escórrer aliments. N’hi podia haver de 

diferents mides (com ara). A causa de l’ús que se’n feia amb aigua, 

s’envernissava i envernissa. En ús. ÚS DOMÈSTIC. 

 

 

 

 Estalvi, o tenidor (per posar-hi cassoles damunt): Aquesta és 

una peça que no fabricaven habitualment tots els terrissers de la 

Galera per a la venda, sinó que es va fabricar per encàrrec, per a ús 

propi, etc. És una tipologia coneguda arreu de Catalunya. És una 

peça envernissada, circular i buida de dins, utilitzada per a protegir la taula de 

l’escalfor de la cassola, treta del foc, mentre s’està servint el menjar. ÚS DOMÈSTIC 

.Actualment no es fabrica. 

 

 Gerra de dos anses, o de posar les olives: Tradicionalment, 

aquest atuell servia per posar-hi olives. La gerra es deixava 

recremar al forn de llenya fins que es posava de color negre, 

d’aquesta manera s’evitava que deixés anar aigua. No estava 

envernissada. Actualment, de vegades, i amb aquesta mateixa 

forma, aquesta peça s’utilitza per posar-hi plantes, i, com que està 

cuita amb forn de propà, i tampoc té el mateix ús, no té la tonalitat fosca d’abans. ÚS 

DOMÈSTIC.  

 

 

 

Joc de cactus: Per posar-hi plantes. Se’n fan de diferents mides. 

Es  tracta d’una tipologia força actual. En ús. PER A PLANTES. 

. 
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Marraixa: (en altres llocs es coneix amb el nom de: càntir, pitxell, 

picó, poal, silló, etc.) 

Per beure aigua fresca a casa. La marraixa porta l’ansa a la part 

superior, al mig (els cànters portaven dues anses, una a cada 

costat), un broc (per on s’omple). El broc, a la marraixa, el trobem 

en un costat, mentre que al cànter és a la part superior, i un galet 

(per on es beu, situat en un costat). Al cànter de gal, el galet va al mig de la peça entre 

les dues anses. S’ha fet un petit paral·lelisme entre cànter de gal i marraixa; són, però, 

dues peces totalment diferents, encara que de vegades es confonen.  

Tradicionalment, els terrissers de la Galera realitzaven la marraixa sense cap mena de 

decoració i sense envernissar. Més endavant, es va afegir una decoració a la panxa de 

la marraixa, basada en una mena de cordonet que entra i surt. A l’actualitat, fins i tot, 

de vegades s’envernissa. 

Aquesta tipologia s’incorpora a les terres de l’Ebre a les darreries del segle XIX o 

principis del XX; és una tipologia, per tant, una mica més nova. ATUELL PER A AIGUA 

 

Marraixa de nevera: Per beure aigua fresca. Aquesta peça és 

d’una banda una contradicció, i de l’altra una premonició. Una 

contradicció perquè, si l’atuell de terrissa ja fa l’aigua fresca per si 

mateix, no té gaire sentit que es posi dins de la nevera (gràcies a la 

forma arrodonida i aplanada que té, hi cap perfectament); i una 

premonició, perquè reflecteix clarament que la terrissa està perdent 

la seva funció inicial i cal buscar-li’n una altra. 

La marraixa de nevera és una peça totalment actual que no van arribar a fabricar la 

majoria de terrissers de la Galera. Es fabrica des dels anys setanta del segle XX. En 

ús. PECES PER A AIGUA. 

 

 

 

Menjador de conill: Per posar aigua o menjar als conills. Es 

continua utilitzant. ÚS RAMADER. 
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Mitja: Atuell per mesurar el vi. Equivalia a un litre, més o menys. 

L’origen d’aquesta mesura s’ha de cercar en un antic sistema que 

tenia com a unitat el azumbre, paraula castellana, mesura 

equivalent a 2’016 litres que es dividia en quatre quartillos (un 

quartillo= 0’504 litres). Encara que aquest sistema de mesurar fou 

substituït l’any 1792 pel sistema mètric decimal, es va continuar 

utilitzant aquestes mesures fins als trenta del segle XX. Actualment s’utilitza per a 

decorar. A causa de l’ús per al qual es destina, és envernissat ara i abans. ÚS 

DOMÈSTIC. 

 

Morter: Per picar o aixafar certs aliments. Té una forma típica i 

totalment genuïna de la Galera, que no té res a veure amb la 

d’altres indrets. En ús. A causa de l’ús que se’n fa, és envernissat, 

ara i abans. ÚS DOMÈSTIC. 

 

 

 

 

Picador d’arròs: Per picar l’arròs, traure-li la clofolla i deixar l’arròs 

net. Es va utilitzar, sobretot, a l’època de l’estraperlo (anys 

posteriors a la Guerra del 1936-39). Actualment, no es fabrica. ÚS 

AGRÍCOLA. 

 

 

 

 

Pinya: Per colar l’aigua de pluja que va a les cisternes, per traure’n 

les impureses. En ús. PEÇA PER A LA CONSTRUCCIÓ. 
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Pot d’ensofatar: Per tranvasar aigua i sofat dins del cànter 

d’ensofatar, o dins de la màquina directament. Actualment s’utilitza 

per decorar o col·leccionar. ÚS AGRÍCOLA. 

 

 

 

Quartillo: (en altres llocs, i segons la seva capacitat, s’anomena 

també: mallal, petricó o mig cànter). Per mesurar el vi, com la mitja. 

Equivalia aproximadament a mig litre. Actualment s’utilitza per 

decorar o col·leccionar. A causa de l’ús que té, és envernissat, ara i 

abans. ÚS DOMÈSTIC. 

  

 

Rajola de cisterna: Quan s’omplia la cisterna amb l’aigua de pluja, la 

que sobrava se n’anava a través d’aquesta rajola. En ús. PEÇA PER 

A LA CONSTRUCCIÓ. 

 

 

 

 Ribell: (en altres llocs: gibrell, llibrell, conca i grasala). Per rentar 

aliments, plats, etc. Se’n feien de dos o tres mides. Actualment, per 

decorar, fonamentalment. A causa del seu ús, envernissat, ara i 

abans. ÚS DOMÈSTIC.. 

 

 

Ribell de cisterna: Per a recollir l’aigua de la canal. Encara s’usa 

alguna vegada. PEÇA PER A LA CONSTRUCCIÓ. 

 

 

 

 

 Ribella: Per posar-hi menjar dins i servir-lo a les ribelletes. Molt 

més gran que la ribelleta. A causa de l’ús al qual es destina, 

envernissat, ara i abans. En ús. ÚS DOMÈSTIC. 

Ribelleta: (en altres llocs s’anomena: pitança, escudella, napeta, 

plat de pagès o cassoleta de la Galera). Una mena de plat utilitzat per menjar a casa o 
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al camp, sostenint-lo amb la mà. A causa del seu ús, envernissat, ara i abans. En ús. 

ÚS DOMÈSTIC. 
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Setrill: Per posar-hi i servir oli. Té forma de bec, per on s’aboca l’oli, 

per fer-ho més fàcilment. N’hi havia i hi ha de diferents mides. 

Degut al seu ús, envernissat, ara i abans.  En ús. ÚS DOMÈSTIC.  

  

 

 

Topí: A la zona, s’anomena així l’atuell per servir aigua a la taula. 

És com una mena de setra, o gerra. Es podia envernissar o no. A 

l’actualitat, utilitzat per decorar o col·leccionar. ÚS DOMÈSTIC. 

 

 

 

 

Tortuga: Recull el desguàs de la teulada, i hi fa cap l’aigua de totes 

les teules, que després passa al tub. En ús. PEÇA PER A LA 

CONSTRUCCIÓ. 

 

 

 

Tub: Tub que serveix per a desguàs, per fer una canal. En ús. 

PEÇA PER A LA CONSTRUCCIÓ. 

 

 

 

Tub i motlle de fusta 

 

 

 

Vidriola: (guardiola, amb altres variants del nom: lladriola, rodiola, 

judriola o guidriola). Per guardar-hi diners, i estalviar, sobretot els 

infants. En ús. ÚS DOMÈSTIC. 
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Vocabulari específic dels terrissers de la Galera 

 

Presentem un seguit de paraules utilitzades pels terrissers de la Galera i relacionades 

amb el seu ofici. Hi trobarem mots relacionats amb el procés de preparació de l’argila 

fins a la creació de la peça, relacionades amb les diferents peces, nom de les eines 

utilitzades pels terrissers en el seu treball, etc. Molts s’utilitzaven, per exemple, quan 

es coïa al forn de llenya o en alguna part del procés tradicional; altres es continuen 

utilitzant (aquestes les hem relacionat, alguna vegada, amb les que utilitzen altres 

terrissers de Catalunya i fins tot de la Península, per tal de fer-ho més enriquidor). 

Aquests diferents mots els trobarem ordenats alfabèticament, per tal de poder 

comprendre millor allò de què parlem, i també per fer un paral·lelisme, algun cop, entre 

allò que significa acadèmicament aquell mot i l’ús que en fan els terrissers. 

Val a dir, també, que moltes de les expressions o paraules estan relacionades amb el 

plafó de Terracota: El procés artesà (I) i El procés artesà (II), és a dir, amb el treball 

de preparació de l’argila fins a la creació de la peça, sobretot amb el sistema 

tradicional: 

 

 Agulla: Eina utilitzada tradicionalment pels terrissers de la Galera en 

la cuita de la llenya per a les diferents peces. Era de fusta i acabada 

en punta, com una mena d’agulla per punxar la rama, d’aquí el seu 

nom, segurament. S’utilitzava per carregar les rames o els gavells 

(que eren el combustible del forn per coure les diferents peces) al 

carro. Avui no s’utilitza. 

 

Aixada d’eixartigar: Eina amb mànec de fusta i que acaba amb una 

gran punta de ferro, que és el que realment fa la feina. S’utilitzava i 

s’utilitza per cavar i treure l’argila de l’argiler. 

 

 

Amerar: Mullar l’argila per a que aquesta es penetri d’aigua. Segons el Pompeu Fabra: 

“Mullar (alguna cosa) de manera que el líquid la penetri, que absorbeixi la major 

quantitat possible de líquid (...). Amerar el lli, el cànem, tenir-los en aigua perquè 

s’estovin i poder separar les fibres. A la calç, afegir-li l’aigua necessària per apagar-la, 

per a transformar-la d’òxid en hidròxid (...)”. 

Amb tot, veiem com amerar, en general, està relacionat amb posar aigua en alguna 

cosa per a què aquesta d’alguna manera es transformi. En el cas dels terrissers, seria 
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transformar l’argila per a què aquesta pugui donar lloc a la fabricació de les diferents 

peces. 

Paral·lelament a l’expressió “amerar la bassa i el bassó”, utilitzada pels terrissers de 

la Galera, tradicionalment, els terrissers de l’Aragó, tradicionalment també, parlaven de 

: “amerar la tierra” i volia dir: “lavar, colar, disolver la tierra con agua” (La alfarería en 

Huesca. Descripción y localización, de Miguel Cabezón, Ana Castelló i Tirso Ramon) . 

 

Ansar: Posar anses a un conjunt de peces, quan encara no en porten. 

Segons el diccionari Pompeu Fabra: “Proveir de nanses o anses (un cistell, 

atuell,etc.)”. Veiem clarament una coincidència entre els terrissers i el diccionari, a 

l’hora d’utilitzar aquest mot. 

 

Erer (arer, col·loquialment), sedàs o porgador: Eina utilitzada 

tradicionalment pels terrissers de la Galera i que a l’actualitat ja no 

s’utiliza. La següent explicació, de l’ús que se’n feia a les 

terrisseries de l’Aragó, ens permetrà entendre clarament de què 

estem parlant: “Griba, aro de madera al cual está sujeta una tela 

metálica cuyos agujeros son de distinto tamaño (...) Se usaba para 

limpiar de impurezas (palos, caliche, etc.)la tierra, previamente molida con el ruello. 

Era utilizada por todos los alfareros que solían tener tres o cuatro juegos.” (La 

alfarería en Huesca, descripción y localización, de Miguel Cabezón, Ana Castelló y 

Tirso Ramón). 

 

Assaonar: Preparar el fang per després fer-hi les diferents peces. Feina semblant a 

les dels pastissers quan pasten el pa, és a dir, es treballa molt i molt bé un bocí de 

fang amb les mans, avant i enrere, fins aconseguir la plasticitat adequada. Un cop 

aconseguida, s’arreplega tota la pasta i es fa un pastó (més endavant en veurem la 

definició). Segons el diccionari de Pompeu Fabra: “posar, alguna cosa, al punt que ha 

de tenir, fer madurar”. Una altra vegada, els terrissers i el diccionari coincideixen. 

 

Base rodona d’argila (o motlle): Per traure del torn aquelles peces 

més amples de base. Després d’elaborar la peça al torn, mitjançant 

aquesta base rodona, és més fàcil portar-la al banc per acabar-la, o 

per deixar que s’assequi al lloc adequat. 
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Bassa: El lloc on es deixa reposar el llac aconseguit un cop amerat el bassó per tal 

d’aconseguir la matèria primera: el fang. La definició de Pompeu Fabra ens anirà bé 

per entendre com és una bassa: “qualsevol excavació o sot gros o petit que s’omple 

d’aigua, especialment el destinat a recollir l’aigua de les pluges, que serveix 

d’abeurador, safareig, rentador, etc.”.. 

Bassó: Una bassa petita amb dos compartiments, que és on es mesclen l’argila i 

l’aigua. Després, la barreja aconseguida es fa passar a la bassa, on es deixa reposar. 

Les impureses baixen al fons, i damunt queda l’aigua clara, que se’n trau, es deixa 

eixugar i, la fi, s’aconsegueix la matèria primera: el fang. 

L’ús que feien de la bassa i el bassó els terrissers de la Galera, ens ho il·lustra molt 

bé, la següent definició: “Balsa = lugar en forma de hoyo bien pozo o alberca, donde 

se realiza la fase de ablandamiento del barro, colado, batido y amasado o macerado. 

Las balsas suelen ser dos: en la primera se mezcla tierra y agua, en tanto que en la 

segunda el barro se posa y se decanta” (Léxico de cerámica y alfarería aragonesas, 

de Isabel Alvaro Zamora). 

Batre: Sistema tradicional de moldre l’argila, amb l’ajut del matxo (el mul) i el redolí. El 

matxo feia voltes a l’era  i anava ai xafant el mineral d’argila amb el pes del redolí, fins 

que es convertia en pols.  

Boca: Part superior d’una peça de terrissa (cànter, gerro, etc) per on s’introdueix o 

s’extrau, aigua, etc. A l’Aragó també utilitzen aquest mot, amb el mateix significat: 

“parte superior de una vasija por donde se extrae o introduce su contenido” (Léxico de 

cerámica y alfarería aragonesas, de María Isabel Álvaro Zamora). 

Boca de foc: (Fumeral). Relacionat amb el forn de llenya, amb la cuita tradicional de 

les peces. 

Espai del forn, per on sortien unes grans flamerades de foc, calia tapar-les  mitjançant 

peces tarades, per tal d’evitar fer malbé els atuells que s’estaven coent. 

 

Boca de forn: Relacionat amb el forn de llenya, amb la cuita tradicional de les peces. 

Obertura del forn, situada al forn de baix (veure forn). 

Era l’accés per entrar les peces a coure, el combustible, i per traure les peces un cop 

cuites. 

En aquest cas trobem una total coincidència amb el Diccionari Pompeu Fabra, en una 

de les seves accepcions: “la boca d’un forn = Obertura semblant o comparable a la 

boca, obertura que serveix d’accés”.  

A les terrisseries de l’Aragó, també s’utilitza aquesta expressió: “Boca del horno; 

abertura en la parte superior del horno por donde se termina de enfornar” (La alfarería 
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en Huesca. Descripción y localización, de Miguel Cabezón, Ana Castelló i Tirso 

Ramón). 

 

Bomba: Atuell de terrissa, de base petita i circular, una gran panxa sobresortida, coll 

recte i petita boca esfèrica. És una de les dues peces que conformen el Bevedor 

Bomba, concretament la part que es posa capgirada i serveix de dipòsit. 

 

Broc: Obertura situada, habitualment, a la part superior, d’una peça de terrissa: 

cànter, gerro, setrill. Etc. Sol ser circular o amb forma de bec i és per on s’omple o 

s’aboca, aigua, oli, etc. El diccionari de Pompeu Fabra coincideix amb els terrissers de 

la Galera en aquest mot: “Part d’un recipient (gerro, càntir, porró,etc.) en forma de bec 

o canó, per on s’aboca l’aigua, el vi,etc.” 

 

 Cabàs: Recipient fet de pauma amb dues anses i de forma, més 

o menys circular. Utilitzat pels terrisser per posar-hi l’argila a 

l’argiler o mentre s’està treballant a la terrisseria. 

 

 

Canterer: A les Terres de l’Ebre, el qui fa i ven cànters, i altres objectes de terrissa.  

 

Cantereria: Espai on es fan els cànters i altres peces de terrissa, inclou: l’obrador, el 

forn, el banc de treball, etc. tot l’espai en definitiva. 

 

Canya, o mitja canya: Eina utilitzada pels terrissers per afinar i per 

fer la panxa a les peces. Tradicionalment, i també a l’actualitat. Els 

terrissers de l’Aragó utilitzen també aquesta paraula: “Útil de 

alfarero que como su nombre indica era una media caña terminada 

en punta, empleada para alisar y afinar las paredes de las piezas en 

el torno y darles forma” (Léxico de cerámica y alfarería aragonesas, de María Isabel 

Álvaro Zamora). 

 

Carregar el forn (enfornar): Omplir el forn de peces, ben col·locades i falcades, per 

ser cuites i per evitar que es trenquin. S’utilitza també el mot enfornar. 
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Carro: Mijtà de transport de persones i càrrega utilitzat fins 

no fa gaires anys. Consisteix en un marc o caixa proveït 

d’una perxa, o de dues vares, on van enganxats els 

animals, i d’un fusell fixat a la part inferior als extrems del 

qual giren dures rodes. Els canterers utlilitzaven el carro 

per transportar el mineral d’argila que anaven a buscar a 

l’argiler, i també per carregar les peces ja cuites i portar-les a vendre a les diferents 

botigues que els havien fet els encàrrecs. Habitualment, el carro per anar a buscar 

l’argila era d’un tipus, i el de portar l’obra a vendre era d’un altre. Eren, però, molt 

semblants. 

 

Colar: Acció relacionada amb el procés artesà i amb la manera tradicional de convertir 

l’argila en fang, per després crear les diferents peces. Significa remenar, amb l’ajut 

d’una fusta, l’argila i l’aigua que hi ha al bassó i empényer perquè el llac fi passi a la 

bassa; d’aquesta manera, les impureses queden baix, és a dir, només queda el llac 

que després es convertirà en la matèria primera. A l’actualitat, els artesans aquesta 

part del procés no la fan. Per als terrissers aragonesos té pràcticament el mateix 

significat: “Colar el barro = operación realizada en las balsas, por la que se eliminan 

las impurezas del barro dejando que éste se decante”. 

 

Coll: Part d’una peça de terrissa, normalment vertical, que uneix la boca de la peça 

amb la seva panxa. 

 

 

 

 

Cossiol: Peça de terrissa en forma de tronc de con petit, utilitzat 

pels terrissers per remullar-s’hi les mans constantment,  mentre 

estan treballant al torn. Hi afegim una definició, del Butlletí 

Informatiu de Ceràmica, número 61 (gener-juny 1997), on 

s’explica clarament el significat d’aquest mot: “Cossiol 

etimològicament és cossi petit, cosa que significa a força indrets del 

territori lingüístic català. En alguns llocs ha patit modificacions de significat. Així a 

Miravet, a Onda i a la Galera, és l’atuell d’aigua col·locat prop de la roda on el canterer 

es remulla les mans”. 
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Crua: Peça de terrissa que no està cuita, encara, és a dir, que encara no s’ha posat al 

forn. 

 

Cul: La base d’una peça de terrissa. El cul d’un cànter, d’una gerra, d’una caragolera, 

etc. 

 

Descarregar el forn: Traure les peces del forn quan estan ja cuites i fredes. A més de 

descarregar el forn, els canterers parlen també de desenfornar, utilitzen totes dues 

paraules. 

 

Desenfornar: Traure les peces del forn quan ja han estat cuites. Els terrissers 

aragonesos utilitzen també aquest mot, amb el mateix significat: “Desenfornar = abrir 

el horno y sacar las piezas ya cocidas” (Léxico de cerámica y alfarería aragonesas, 

de María Isabel Álvaro Zamora).  

  

Doblar les peces: Consisteix a posar una peça crua damunt de l’altra, perquè 

s’assequin. Una amb el cul a terra i l’altra amb el cul a dalt (la boca damunt de la boca 

de la primera). 

 

Encollar: Posar el coll als cànters. Primer se’n fa la panxa i després s’hi afegeix el coll. 

 

Enfornar: Col·locar les peces, amb cura, falcades i ben posades, dins del forn, per 

després coure-les. Segons el diccionari de Pompeu Fabra: “Posar alguna cosa al forn 

per coure-la”. Hi ha una total coincidència de significats entre el diccionari i els lèxic 

emprat pels terrissers. D’altra banda, els terrissers de l’Aragó també utilitzen aquest 

mot: “Enfornar = cargar el horno” (Léxico de cerámica y alfarerías aragonesas, de 

María Isabel Álvaro Zamora). 

 

Entrar en calda:  Relacionat amb la cuita tradicional de les peces al forn de llenya. 

Quan aquest es trobava en plena cocció, ja que el foc es trobava molt viu. 

 

Envernissadora, o ribell d’envernissar: Eina utilitzada per 

envernissar les peces, tradicionalment , ja que a l’actualitat, 

malgrat s’envernissa de la mateixa manera: per immerssió i 

vessament, és a dir, es submergeix la peça que es vol 

envernissar, o, amb l’ajut d’una altra peça petita, s’aboca vernís al  
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tros de peça que es vol envernissar. El recipient on s’envernissa no és un ribell fet pels 

mateixos artesans, sinó que sol ser un gran poal de plàstic. 

 

Era: Espai aplanat, ferm i totalment net, utilitzat per deixar assecar l’argila al sol i 

després moldre-la. A l’actualitat, té més o menys el mateix ús, encara que ha canviat 

una mica la seva ubicació, ens referim al cas concret de la terrisseria dels Cortiella 

(única encara en actiu a la Galera i a la comarca del Montsià). 

 

Estirar la peça: Aquesta expressió s’utilitza en la part del procés d’elaboració de la 

peça, mentre s’està treballant al torn. Es tracta d’estirar el fang, amb l’habilitat pròpia 

del canterer, per tal de donar-hi forma; per exemple, de cadup. És una de les peces on 

s’ha d’estirar més el fang. 

 

Esventada: Peça que durant la cocció es fa malbé i peta (es bada, s’aclivella, esclata) 

a conseqüència de l’excés de calor o d’un canvi brusc de temperatura; llavors es diu 

que està esventada. 

Els terrissers aragonesos utilitzen també aquest mot, i més o menys, amb el mateix 

significat: “Agrietar, estallar o romperse con ruido de viento las vasijas cerámicas 

durante la cocción o despues de ella, debido bien a haberse empleado una tierra 

inadecuada o bien por haberse abierto el horno con demasiada rapidez sin que llegase 

a enfriar” (Léxico de la cerámica y alfarería aragonesas, de María Isabel Álvaro 

Zamora). 

 

 

Falç: Per tallar el fang. Tradicionalment, i també a l’actualitat. Els 

terrissers aragonesos utilitzen també aquesta eina: “Lámina de 

acero en forma de medio ovoide terminada en un extremo con un 

círculo por el que se ponía el mango de madera. Su uso es 

tradicional para cortar trozos de barro ya pisado y listo para el 

último amasado” (La alfarería en Huesca, descripción y localización, de Miguel 

cabezón, Ana Castelló y Tirso Ramón). 

 

Fer la creu: Relacionat amb la cuita tradicional amb el forn de llenya. Actualment, no 

s’utilitza aquesta expressió, ni tampoc es fa aquesta acció. Tradicionalment, un cop la 

boca del foc es trobava ben tapada, l’artesà hi dibuixava una creu amb fang i deia: 

”que Déu i face més que natros”. Així es feia a la Galera i en altres indrets de 

Catalunya i d’Espanya, i no era una acció que es fes de bades: “La alfarería que ha 
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sido un artículo vital para la sociedad y por tanto eminentemente popular a lo largo de 

los siglos, no podía estar ausente en las creencias y mitología de los pueblos alfareros 

y sus gentes (...). Una de tantas manifestaciones donde se exterioriza la semántica de 

este lenguaje, es precisamente en los hornos y durante la cocción, cuyo máximo 

exponente es el fuego, que en unos minutos de exceso o insuficiencia puede 

representar el éxito o el fracaso de muchas jornadas de trabajo. Para el alfarero, el 

fuego posee una significación dual, a la vez benéfica y maléfica como todos los 

grandes símbolos: el sentido positivo de la purificación de una parte, y el sentido 

negativo de otra. Es decir, que si los espíritus benignos nos acompañan, todo acabará 

como  previsto en buen puerto, pero si durante la cocción penetran en el horno los 

espíritus malignos, la destrucición se apoderará del horno. Es precisamente para 

liberarse de los malos augurios y del demonio que corre entre las llamas, por lo que el 

alfarero, una vez que cierra la puerta del horno, la sella con el mismo barro con que ha 

hecho los cacharros y sobre ésta, marca el símbolo de la cruz: Otros, sobre la puerta 

del hogar la tienen siempre fija, y antes de prenderle fuego, imploran a Dios y a los 

buenos espíritus su protección, invocándolos con una plegaria: BENDITO SEA EL 

SANTÍSIMO SACRAMENTO DEL ALTAR, QUE EL SEÑOR TE QUITE LO QUE  TE 

SOBRE Y TE PONGA LO QUE TE FALTA”. Úbeda (Jaén). 

.”SANTA ANA BENDITA, SI ESTÁ DE MENOS, SE LO PONES, SI ESTÁ DE MÁS SE 

LO QUITAS”. Santa Anna és la patrona dels terrissers de Alaejos y Villar de Paralonso 

(Salamanca). 

.”QUE DÉU HI FACI MÉS QUE NOSALTRES, y hacen la cruz sobre la puerta”. 

Blanes, Quart i la Bisbal (Girona). (Tecnología de la cocción cerámica desde la 

Antigüedad a nuestros días, diversos autors).  

 

Fer una pila: Relacionat amb la cuita tradicional al forn de llenya. Col·locar cossiets i 

altres peces al forn per coure-les, de la següent manera: un cossiet i a dins peces més 

petites; damunt es tanca amb un altre cossiet. Això seria una pila. Els artesans actuals 

continuen utilitzant aquest sistema a l’hora d’enfornar, malgrat que el forn que utilitzen 

és de propà. L’expressió, però, no s’utilitza, s’ha perdut. 

 

Fer un llit: Relacionat amb la cuita tradicional al forn de llenya. Aquesta acció és quan 

molts parats (vegeu Parat) es col·loquen alternats, per no deixar buits dins del forn de 

llenya. Actualment, aquesta expressió no s’utilitza, i tampoc aquest sistema d’enfornar, 

perquè el forn de propà té menys capacitat d’ espai, i s’enforna d’una altra manera. 
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 Filferro, o fil de tallar: Per tallar les peces o separar-les del torn 

després d’acabades. Els terrissers aragonesos també utilitzen 

aquesta eina: “Útil de alfarero en el torno, que consiste en un trozo 

de hilo retorcido que en un extremo lleva un palito para que no 

resbale de la mano y se le sujete bien , y sirve para cortar o separar 

las piezas de la pella de barro por su base, una vez concluido su 

torneado” (Léxico de cerámica y alfarería aragonesas, de María Isabel Álvaro 

Zamora). 

Fogaina: La part del forn on estava situada la llenya (el combustible) mentre cremava, 

i que és on feia més caldor. 

 

Forca: Eina utilitzada tradicionalment en la cuita de les peces en 

forn de llenya. Mànec de fusta i la part superior de ferro. Servia per 

agafar la rama (el combustible) i tirar-la al forn perquè cremés. 

 

 

 

Forn: Lloc on el terrisser cou les seves peces, culmina la seva feina. Tradicionalment, 

els canterers de la Galera (tots els que hi va haver en el moment de màxim esplendor 

de la terrissa galerenca) utilitzaven un forn de llenya; però a l’actualitat utilitzen un 

forn de propà, cosa que permet un millor control de la temperatura, menys hores de 

cocció; hi ha menys espai però, i cal coure més sovint ateses les necessitats dels 

clients. Tots els forns de llenya dels diferents terrissers de la Galera tenien més o 

menys la mateixa forma. Tenien dues parts: el forn de dalt i el forn de baix.  

 

Forn de dalt: aquesta cambra es comunica amb la de sota (per la part on es 

col·loquen les peces) amb uns forats pels quals puja el foc. Té una porta d’accés (on 

s’entra per posar i traure peces). Pel sostre, té una volta amb un fumeral gran i un de 

petit a cada racó (quatre). 

 

Forn de baix: En un costat, s’hi col·locaven les peces per coure; a l’altre costat, s’hi 

feia el foc: és el que s’anomena fogaina. Al forn de baix, hi trobem també la boca, 

l’accés per entrar les peces a coure, i el combustible, i per traure’n les peces un cop 

cuites.  

 

Fornada: Conjunt de peces de terrissa, crues, que es posen dins del forn preparades 

per ser cuites.  El diccionari de Pompeu Fabra coincideix amb els terrissers: “Quantitat 
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de pa, terrissa, etc. que es cou d’una vegada en un forn”. Els terrissers aragonesos 

coincideixen també amb els de la Galera: “Hornada: total de piezas que cabían en el 

horno y que cocían de una sola vez”. “Piezas que componen una cochura”. (La 

alfarería en Huesca. Descripción y localización, de Miguel Cabezón, Ana Castelló i 

Tirso Ramón, i Léxico de la cerámica y alfarería aragonesas, de María Isabel Álvaro 

Zamora). 

 

Fustes, o taules de fusta: Fustes d’uns 2 m de llargària per uns 20 cm d’’amplària, on 

l’artesà posa les peces acabades després de passar pel torn. Aquestes fustes o taules 

de fusta permeten transportar les peces crues d’una manera pràctica i fàcil, per ser 

decorades, acabades o enfornades, després de traure-les del torn.  

 

Ganxo: Eina utilitzada tradicionalment pels canterers de la Galera 

en la cuita amb llenya de les seves peces. Mànec de fusta i la part 

superior de ferro, i una mica corbada, per poder estirar millor la 

rama descarregada del carro. 

 

 

Gal, o galet: Broc molt petit amb un forat al mig, molt petit també. El porten alguns 

atuells de terrissa, els d’aigua fonamentalment, i s’utilitza per beure a galet. L’aigua 

baixa d’una manera controlada. 

 

Ganivet: Eina utilitzada pels terrissers per a  tallar, si cal, algunes 

coses a les peces de terrissa. De mànec de fusta i fulla d’acer. 

Aquesta eina la utilitzaven també els terrissers de l’Aragó: “Pieza 

pequeña de madera, caña o hierro, a modo de cuchillo que utiliza el 

alfarero en el torno, para cortar las sobras o rebabas de las piezas.” 

(Léxico de cerámica y alfarerías aragonesas, de María Isabel 

Álvaro Zamora). 

“Instrumento compuesto de dos partes: hoja de acero y mango de madera, éste 

llevaba una hendidura longitudinal sobre la que se p’legaba la hoja. La utilizaban para 

hacer la raja en las huchas y los agujeros en los bebedores”. (La alfarería en Huesca, 

descripción y localización, de Miguel Cabezón, Ana Castelló i Tirso Ramón). 

 

Garramanxes: Bocinetes o tiretes de fang que sobren mentre s’està fent una peça al 

torn. 
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Giradora: Base rodona de fang que gira damunt del redol de ferro del torn. És de fang. 

Damunt d’aquesta es posen les bases redones d’argila cuita (els motlles), i, quan es 

fan peces de mides petites, aquesta base ajuda que les peces pugin més, i es treballin 

millor. 

 

Gransa: Relacionat amb el sistema tradicional de preparació de l’argila:Porgar l’argila. 

Partícules que no passen pel sedàs, sense distingir si són pedra o argila. 

 

Llac: Fang líquid i fi, solatge que es forma a la bassa on s’està preparant la pasta de 

fang per a la creació de les diferents peces. 

 

Llemutja (col·loquialment a la Galera, llamutxa): Llac que es fa dins al cossiol, 

mentre el terrisser treballa i va mullant-s’hi les mans. Els terrissers aragonesos utilitzen 

una paraula igual que aquesta i amb el mateix significat: “Limoja, Lamuja, Lanoja o 

Llamuja = Barro fino que se va depositando en el recipiente de agua que usa el 

alfarero cuando éste trabaja en el torno” (Léxico de cerámica y alfarería 

aragonesas, de María Isabel Álvaro Zamora)   

  

 

Llegona (al territori, llaona): Eina de mànec de fusta i que acaba 

amb una peça de ferro quadrada i plana, utilitzada tradicionalment, 

i avui també, per agafar argila, posar-la dins del cabàs i portar-la 

allà on calgui. 

 

Marrell: Llenques de fang, que recorden un rastre de botifarres, que utilitzen els 

terrissers per fer peces grans. Les peces més grans es fan en dues vegades: la 

primera vegada amb l’ajut del torn, i després es va afegint al damunt aquests marrells, 

fets amb les mans. 

Altres terrissers de Catalunya no parlen de marrell, sinó de la tècnica de l’ordit o 

maurell (La terrissa a la vida quotidiana, de Salvador Palomar i Assumpció Rehues). 

Segons una informació trobada a la revista Butlletí Informatiu de Ceràmica, núm.61 

(gener-juny1997):”Marrell = la pasta amb què treballen els gerrers”, i “Marrellar = terme 

de l’ofici de gerrer: fer marrells (Mallorca)”. 
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Mides: Trossos de fusta de diferents mides per amidar les peces, 

perquè totes siguin iguals o fer un seguit de peces d’una mida 

determinada. S’utilitzava i s’utilitza. 

 

 

 

Mitja tisora: Una de les dues parts d’una tisora normal i corrent. Els canterers la 

utilitzen per decorar algunes de les seves peces amb incisions. Eina utilitzada a 

l’actualitat, tradicionalment no s’utilitzava. 

 

Molinet de vernís: Aquesta és una eina de la terrisseria 

totalment tradicional, i que, malgrat que els Cortiella la 

conserven al seu obrador, no s’utilitza des de l’any 1950. 

Amb aquesta eina els canterers es preparaven vernís per 

després envernissar les peces. A l’actualitat, el vernís se 

sol comprar ja preparat, encara que després el terrisser faci mescles i canvis per 

obtenir el color que vol. 

Per tal d’entendre el funcionament d’aquest molinet, tindrem en compte l’explicació 

sobre tal com s’usava en una terrisseria del País Basc, ja que pràcticament és igual  

com es feia a la Galera: “El primer molino que Gregorio conoció en Kortederra 

consistía en una piedra fija, encajada en una especie de cazuela, y sobre la que giraba 

otra mediante el impulso que le daba el ollero con un palo insertado en un agujero, que 

la piedra superior tenía cerca del borde. Este palo para que no bailara demasiado, iba 

encajado a un agujero del techo. Las superficies de roce de las piedras eran planas. 

La piedra superior, en su cara de roce, tenía unos canales o estrías de unos 2 cm., en 

forma de cruz o de S, que servían para recoger el barniz a moler, que se había 

introducido en el hueco formado entre el borde de la piedra superior y el de la cazuela. 

Cuando la mezcla estaba molida se le daba salida a un barreño colocado debajo de la 

piedra inferior, a través de un orificio que tenía la misma, y que durante la molienda 

había estado taponado.” (Cerámica popular vasca, de Enrike Ibabe Ortiz). 

El dibuix que il·lustrarà aquesta explicació és un dibuix del molinet de la terrisseria 

Cortiella, a l’any 1950, quan aquest obrador va rebre la visita de l’etnògraf Ramon 

Violant i Simorra, amb el seu dibuixant: Ramon Noé. 
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Motlles per fer tortugues: Eina utilitzada per fer les tortugues 

utilitzades a la construcció. Consta de dues peces que recorden 

dues teules, però amb molt més volum, superposades, i amb dos 

mànecs. 

 

 

 

Motlles per a fer tubs: Eina utilitzada per a la fabricació de tubs 

per a la construcció. De base més o menys circular, puja vertical i 

acaba amb una mena de bola per poder-la agafar millor. És de 

fusta. 

 

 

Obra: Conjunt de peces de terrissa de tota mena: cànters, marraixes, gerros, 

caragoleres, etc. 

 

Panxa: La part del cànter, o de qualsevol peça de terrissa, situada entre el cul i el coll. 

És la part més gran de la peça: sobresurt molt o està bombada. 

En altres indrets de Catalunya s’anomena botxa, mentre que els terrissers aragonesos 

parlen de tripa. El diccionari de Pompeu Fabra aporta una accepció d’aquest mot que 

ens il·lustra molt bé l’ús que hi donen els terrissers de la Galera: “La panxa d’una 

ampolla, d’una gerra, etc., la porció més grossa i convexa”. 

 

Parat: Aquest terme s’utilitzava en la cuita tradicional amb llenya, de les peces, ja que 

hi havia molt d’espai i es podien fer molts de parats. Consistia a posar diverses piles 

de peces (vegeu el significat de Pila), una sobre l’altra, per coure o per assecar. 

 

Pastó: Tros de fang pastat i preparat per posar-lo damunt del torn, i, a partir d’aquí, 

crear diferents peces. De cada pastó en poden sortir una o dues peces, segons les 

mides que aquestes hagin de tenir. 

Segons una informació trobada al Butlletí de Informatiu de Ceràmica, número 28 

(octubre-desembre 1985): “Pastó = bloc d’argila susceptible de ser modelat”.  

Els terrissers aragonesos també utilitzen aquest mot: “Pastón = Masa de arcilla 

amasada de distinto tamaño, según la pieza que se iba a hacer, preparada para 

tornear” (La alfarería en Huesca. Descripción  y localización, de Miguel Cabezón, 

Ana Castelló i Tirso Ramón). Una altra definició seria: “Pastón: Cilindro de barro 
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amasado que se coloca en el torno para hacer las vasijas” (Léxico de cerámica y 

alfarería aragonesas, de María Isabel Álvaro Zamora). 

 

Pedra de calç: Gra de carbonat de calç, o de calç que, en partícules microscòpiques, 

és un bon fundent per a les peces d’argila, però que, quan és massa gran i es cou dins 

l’argila sense que l’artesà l’hagi vista, resulta un perill, ja que pot fer explotar o clivellar 

la peça de la terrissa. Aquest gra de calç gran és com una mena d’impuresa que es 

queda dins la peça de terrissa un cop feta, i en coure-la, per l’alta temperatura, el gra 

de calç es transforma en calç viva. En entrar en contacte amb la humitat, amb l’aigua, 

o, senzillament, per un canvi de temperatura, en sortir del forn es dilata, explota i 

trenca la peça. De vegades, no explota totalment, però el resultat estètic és nefast, ja 

que la peça queda cuita amb una gran pedra blanca incrustada, i li manca un bocinet. 

Els terrissers que parlen castellà de la Península, en general, coneixen les pedres de 

calç amb el nom de caliches. 

 

 

Pinta: Pinta, o tros de pinta (la que s’utilitza habitualment per 

pentinar-se) que s’usa per decorar algunes peces.  

 

 

 

 

 

Pinzell: Eina utilitzada per decorar únicament els cànters 

tradicionalment, amb una argila especial carregada d’òxid de ferro, 

una argila que els terrissers solien traure dels fons dels aljubs. 

Aquest pinzell se’l fabricaven ells mateixos, tenia el mànec de fusta 

i, davant, pèls de cua de matxo. Avui es continua utilitzant. 

Els artesans aragonesos, que també feien aquest tipus de 

decoració, utilitzen també aquest pinzell, amb algunes variants: “Trozo de palo de 

madera en uno de cuyos extremos se ajusta un mechón de pelo de animal 

(normalmente de cabra). 

Lo utilizaba para decorar las piezas con el óxido de manganeso, tanto en el torno 

como fuera de él” (La alfarería en Huesca. Descripción y localización, de Miguel 

Cabezón, Tirso Ramón i Ana Castelló) 
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Els terrissers bascos també utilitzaven “el pincel para decorar las vasijas. Lo hacían 

ellos mismos con pelos de animales” (Cerámica Popular Vasca, de Enrike Ibabe 

Ortiz). 

 

Plàstics: Es tracta de grans bosses de plàstic obertes pel mig. Les utilitzen els 

terrissers actuals per tapar el fang que ja està més o menys preparat per a la 

realització de les diferents peces, per evitar que s’assequi. S’utilitzen també per tapar 

algunes peces ja fetes, que esperen el moment de la cuita, perquè no s’assequin 

massa ràpidament. 

 

Punxonet: Eina de mànec de fusta i part superior de ferro, o tota de 

ferro. S’utilitzava i utilitza per fer algun forat a la peça, si cal. 

En altres indrets de la Península, els artesans també utilitzen 

aquesta paraula: “Palito, para hacer los agujeros de los pitorros, así 

como para decoraciones incisas, que hacían mediante la aplicación 

de este palito a la vasija cuando ésta estaba girando en el torno” 

(Cerámica popular vasca, de Enrike Irabe Ortiz). 

 

Rascadora de ferro: Eina de ferro aplanada de la part de baix i 

amb més volum per la part superior, per poder ser agafada. S’usa 

per rascar i traure el fang impregnat al banc de treball del terrisser, 

o a les bases redones d’argila. 

 

 

 

Rascle del rodolí: El rascle anava agafat darrera del redolí, i la 

seva funció era la d’anar aixecant l’argila del terra perquè el redolí li 

passes millor per damunt. Era de ferro. Eina tradicional, a l’actualitat 

no s’utilitza. 

 

 

Rebava: Fang en forma de tires que surt de les peces que s’allisen o es rebaixen 

mitjançant la rascadora, mentre s’estan fent al torn. 

Els terrissers aragonesos, també utilitzen aquest mot: “Rebaba = Arcilla en forma de 

virutas que se desprende de las piezas al alisarlas y rebajarlas con la escabeta en el 

torno” (La alfarería en Huesca. Descripción y Localización, de Miguel Cabezón, Ana 

Castelló y Tirso Ramón) o “Rebaba = Desperdicio de barro que queda después de 
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tornear la pieza (Léxico de la cerámica y alfarerías aragonesas, de María Isabel 

Álvaro Zamora). 

 

 

Redolí: Eina cònica de pedra i grossa (més ampla d’un costat que 

de l’altre), utilitzada tradicionalment per moldre el mineral d’argila 

a l’era amb l’ajut del matxo, que l’arrossegava fent voltes per 

damunt fins aixafar-lo en petits bocins. Els terrissers de la Galera 

en tenien de dos tipus: un d’estriat i un de llis. 

Els terrissers aragonesos també utilitzaven aquesta eina: “Rodillo, 

rollo, también: cilindro, molón, rodillo, ruello, rulo. Cilindro de piedra que tirado por 

caballerías sirve para machacar los terrones de tierra” (Léxico de cerámica y 

alfarería aragonesas, de María Isabel Álvaro Zamora). 

“Ruello, piedra de forma cilíndrica atravesada de un extremo a otro por un eje central 

de hierro, que sirve para engancharlo a una armadura de madera, que lo enmarca. 

Esta armadura, por delante, va unida a un barrastrín a cuyos extremos se sujetan los 

tirantes de las caballerías, las cuales pueden cambiar fácilmente de dirección gracias a 

la movilidad del sistema de engarce. Por detrás lleva sujeto un rastrillo con púas de 

hierro o de madera para remover la tierra, evitando que se apelmace en el suelo” (La 

alfarería en Huesca, descripción y localización, de Miguel Cabezón, Ana Castelló i 

Tirso Ramón). Eina tradicional, a l’actualitat no s’utilitza. 

 

Revora: La vora d’un cossiet o de qualsevol peça de terrissa. La part superior. 

Roda: Sinònim de torn. Format per un cercle inferior de fusta, un eix metàl·lic i un plat 

superior de ferro o de fusta. El conjunt roda suaument impulsat pel peu de l’artesà. 

Roda o torn són paraules universals per a tots els terrissers. Cal dir, però, que el fet de 

convertir un tros de fang en una peça de terrissa no ho permet només l’ús el torn, sinó 

que hi ha altres tècniques: 

 

“Modelado estático: la persona permanece inmóvil en el lugar, trabajando tan 

solo con sus extremidades superiores, sin ayuda de otras herramientas que sus 

propias manos. En posición sentada, arrodilladas en el suelo o de pie, depende 

de los centros, conservando siempre la misma posición estática. 

 

Modelado a pie: En esta segunda técnica, al igual que en la anterior se 

prescinde de todo mecanismo que no sean las propias manos . Sin embargo, 

en este proceso se incorpora un nuevo elemento : cambia la posición estática 
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por el movimiento continuo de todo el cuerpo del artesano. A esta técnica, 

como a la anterior, le hemos dado una denominación propia: la de a pie, ya que 

además del urdido, se incorpora el movimiento giratorio de la persona, no 

siendo el utensilio modelado el que gira. Este permanece fijo”. 

 

La següent tècnica és ja la roda o el torn, la que utilitzen els canterers de la Galera; hi 

afegirem, però, més informació:  

 

Modelado a rueda: es en esta tercera técnica donde por primera vez además 

de la materia y la persona, interviene un instrumento mecánico: la rueda. 

Aunque de estructura muy elemental, permite hacer girar una plataforma sobre 

su vértice. Esta innovación representauna revolución importantísima en la 

alfarería. 

Aquí los bollos, marrillos y demás métodos de urdido desaparecen por 

completo. Son sustituidos por la pella, que consiste en tomar un pedazo de 

arcilla, amasarla con las manos, darle forma de cono y centrarla en la cabeza 

del torno. El tamaño de la misma dependerá de las piezas a tornear. Suele 

oscilar entre veinte o treinta centímetros de alto y de diez a veinte de diámetro. 

De una misma pella se pueden obtener una o varias piezas. Una vez centrada 

la pella se hace girar lo más rápidament posible el torno con el pie, y entonces 

es cuando se abre la pella, operación que se logra introduciendo los dedos de 

una mano en el centro de la misma y luego, al igual que en las demás técnicas, 

pasando una mano por dentro que es la que tira, y otra por fuera que sujeta y 

da la forma, modelándose el cuerpo del utensilio el cual, una vez acabado, se 

desprende de la cabeza del torno(...) 

En general los utensilios realizados en el torno no suelen sobrepasar los 45 cm. 

de alto, que es el máximo que da de sí el largo del brazo, que trabaja por 

dentro de la pieza. De modo que cuando nos encontramos con piezas de 

mayores proporciones, significa que han estado construídas en dos partes. En 

una primera fase se realiza la base o parte inferior, y en una segunda la 

superior, entonces se unen estas dos mitades, operación que en el argot 

alfarero denominan encapillar. Por este sistema se suelen realizar las orzas y 

tinajas pequeñas entre 50 y 60 cm., los cántaros de más de una arroba y, las 

ánforas, macetas, etc. 

El torno de pie consiste en un mecanismo muy sencillo , que desde la 

antigüedad no ha cambiado en lo básico. Sólo en los últimos años ha sufrido 

modificaciones sustanciales. El torno tradicional que utilizan en la mayoría de 
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alfares, se compone de un eje, árbol, que gira sobre sí mismo. En la parte 

inferior se sitúa el volante: rueda de unos 70 cm o 1 m de diámetro que por lo 

general suele ser de madera. En la parte superior del eje está situada la 

cabeza o plato, de unos 20 cm. sobre el que se centra la pella. Otro elemento 

indispensable es la abrazadera que sujeta el eje por la parte superior, con el fin 

de que permanezca fijo y no pueda descentrarse la pieza que se está 

modelando. Tampoco puede faltar el estribo donde se sienta el alfarero, 

emplazado a la altura del plato, ya que para poder hacer más fuerza con los 

brazos y moldear correctamente, se requiere estar situado a la altura de las 

mismas. Hay otros complementos como la mesa, que envuelve el torno, el 

estribo de los pies y respaldo. 

A partir de la década de los años sesenta del siglo XX, es cuando empieza a 

propagarse el torno eléctrico (aunque los primeros tornos que se mecanizaron 

en toda la península fueron los de Figueres (Girona), por medio de un motor 

eléctrico con poleas y correas en el año 1926), acoplándose un motorcito al 

tradicional y evitando tener que estar dándole continuamente con el pie al 

volante, a la vez que permite regular la velocidad deseada por medio de un 

embrague , acelerándose para las pezas mayores y siendo más lento para las 

de tamaño reducido” (Rutas a los alfares.España - Portugal, d’Emili 

Sempere).  

 

Cal dir, però, que els actuals canterers de la Galera, la família Cortiella, no utilitzen el 

torn de motor, sinó que continuen treballant a l’estil tradicional, és a dir, amb la força 

dels peus. Tenen dos torns: un que ni tan sols té motor, i l’altre que sí que en té, però 

que mai, mai, s’utilitza. 

 

Rodet: Eina feta amb fang cuit pels mateixos terrissers que recorda 

un rodet de fil, per exemple és utilitzada falcar les peces perquè no 

caiguin o es decantin, mentre es couen al forn. 

 

 

 

 Rodeta de fusta: Eina utilitzada per decorar, i que utilitzen molt 

altres artesans, arreu de la Península, com ara els bascos: 

“Ruedecillas de madera para decoraciones impresas. Estas 

ruedecitas llevaban tallados dibujos geométricos que son los que, 

aplicados a la pieza en movimiento, quedaban impresos en las 
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mismas. Para ello, estas pequeñas ruedas iban montadas en una horquilla de madera 

mediante un eje metálico, normalmente un clavo”(Cerámica popular vasca, de Enrike 

Ibabe Ortiz). 

 

Sacs:  Es tracta d’un receptacle de xarpellera (teixit groller de cànem o jute), fet 

plegant-ne un tros rectangular, cosint-ne els voravius i deixant-ne obert un costat, que 

forma la boca, la qual es reforça fent-hi un doblec. Tradicionalment, els sacs s’utilitzen 

per tapar el fang, i evitar així que s’assequi; a l’actualitat els sacs han estat substituïts 

per plàstics. 

 

Talla: Forma, figura. Peça o tros de fang pastat i quasi preparat per ser posat damunt 

del torn. Aquest mot s’utilitzava tradicionalment, quan encara, al procés artesà de 

preparació de l’argila fins a la creació de la peça de terrissa, no s’hi havia afegit cap 

màquina. Era el fang que després de ser pastat amb els peus s’entrava dins de 

l’obrador, allí es tornava a pastar primer amb els peus, i, després, molt i molt bé amb 

les mans, fins a arribar formar el pastó, que es posava damunt del torn, i amb el qual 

s’elaboraven les diferents peces. 

 

Tarada: Objecte de terrissa: cànter, cossiet, gerro, marraixa, etc., que, per una causa 

o una altra (per una pedra de calç, per massa o poca calor durant la cocció, etc.), té 

alguna imperfecció i no es pot vendre com una peça normal. De vegades, es pot 

vendre a un preu molt baix, i, fins i tot, algun cop, els terrissers regalen alguna 

d’aquestes peces. Per exemple, la família Cortiella, els únics canterers que queden en 

actiu a la comarca del Montsià, tenen un petit espai a l’exterior de les seves 

instal·lacions on posen totes les peces tarades. 

Traure el forn: Sinònim de desenfornar, és a dir, traure les peces del forn, quan 

aquestes ja estan cuites. S’utilitzen totes dues expressions. 

 

Test: Tros trencat de qualsevol objecte de terrissa: cànter, gerro, marraixa, etc.  

“Anar a tirar alguna cosa als testos”, és una expressió que defineix l’acció anar a 

l’exterior de l’obrador, on hi ha un munt de trossos de diferents objectes de terrissa, i 

fins i tot alguna peça de terrissa molt tarada, ja que està força trencada i no es pot 

aprofitar. Al diccionari de Pompeu Fabra, el mot test té diferents accepcions, i una  

coincideix plenament amb la que hi donen els terrissers de la Galera: “Bocí d’un 

objecte de terrissa trencat”. 

El Fabra aporta, però, un altre significat que també ens interessa: “Vas de terrisssa, 

generalment de forma de con truncat amb la boca més ampla que el fons i un forat al 
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mig d’aquest, el qual, ple de terra, serveix per criar-hi una planta”. Els terrissers de la 

Galera parlen de cossiet i no pas de test, encara que en molts indrets de Catalunya 

aquest recipient el coneixen amb el nom de test. 

Els terrissers aragonesos utilitzen aquest mot de la mateixa manera que els galerencs: 

“Testar o Tiestal = También Escombrera y Casquera. Lugar donde se vertían y vierten 

los desperdicios de los obradores y hornos, así como las piezas inservibles para su 

uso por haberse estropeado en la cochura o en el almacenamiento posterior” (Léxico 

de cerámica y alfarería aragonesas, de María Isabel Álvaro Zamora). 

 

Trepa (decoració) : Aquest és un tipus de decoració emprat a diverses terrisseries 

catalanes. A la Galera aquest tipus de decoració no s’utilitza, al Centre, però, hi ha una 

petita mostra d’aquesta decoració, per això, tot seguit explicarem en què consisteix. 

Es basa en l’aplicació sobre l’atuell a decorar d’una plantilla de paper d’estrassa on 

prèviament s’ha buida, retallant-lo, el dibuix desitjat.Passant el pinzell mullat amb un 

fang diferent del que està fet l’atuell i envernissant-lo després ens queda aquesta 

decoració que adment infinites variants. 

 

Xarxa: Eina utilitzada tradicionalment pels terrissers de la Galera per tapar i aguantar 

les peces ja cuites, carregades a dalt el carro, per ser transportades a vendre. Aquesta 

xarxa era de corda d’espart. 

Consistia en un conjunt de trossos de corda d’espart units en forma de rombes, 

formant una mena de xarxa, d’aquí el seu nom.  
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La terrissa avui 

 

Després d’oferir-vos les definicions i accepcions del lèxic emprat pels artesans 

canterers de la Galera, cloem aquest dossier, on s’ha intentat, fonamentalment, 

descriure el món de la terrissa i l’ofici d’artesà terrisser en general, però sobretot de la 

Galera, que és la que realment ens ocupa. 

 

Fins aquí el vocabulari dels canterers galerencs, recollit recentment de boca d’ells 

mateixos. A continuació, per acabar la part històrica, afegim un petit apartat on es fa 

un balanç sobre la situació de la terrissa a l’actualitat. 

 
Al llarg de tot el dossier, hem descrit la situació de la terrissa de la Galera a l'actualitat. 

S'ha explicat que només queda una terrisseria en actiu. També l'evolució que han patit 

els atuells per tal de poder subsistir, sobretot, amb l'estilització de les formes, i amb la 

recerca de la bellesa i l'originalitat. Tot plegat, com ja s'ha dit, perquè la terrissa ha 

perdut en bona part la seva funció utilitària original, per diverses raons (l'aparició del 

plàstic, l'aigua corrent, els nous materials de construcció, etc.). En ella mateixa 

representa llegat impagable, una riquesa ancestral i delicada, obra que actualment 

s’usa per decorar o per col·leccionar. Aquest desús no és un fet que afecti només a la 

terrissa de la Galera, sinó podem afirmar clarament que la continuïtat de l’ofici artesà 

es troba en una situació de  perill, ja que tot allò que no és utilitari va perdent la seva 

raó de ser i tendeix a desaparèixer.  

 

Segons Santiago Martín Subirats, membre fundador de l’Associació Catalana de 

Ceràmica i Terrissa Decorada: “L’inici de la nostra terrissa fou un recorregut lent, 

mesurat, curull de tímides innovacions i amb fe arrelada a les tradicions. La 

decadència és lenta, però no mesurada. És un degoteig continuat de desaparicions 

que es repeteix d’una forma periòdica. Un fenomen generalitzat també a la resta de 

l’Estat. La manca de continuïtat a les nostres terrisseries és un fet evident. Exceptuant-

ne alguns casos, es tracta d’un ofici sense gaire futur, difícil i molt vocacional. D’altra 

banda, les terrisseries són petites indústries tradicionalment familiars, les quals, en 

molts pocs casos admeten la presència de treballadors foranis. És un món, però, que 

es nega rabiosament a desaparèixer. Els terrissers estimen amb delit la seva feina i 

són gelosos de la seva continuïtat”. 

 

Voldríem, però, deixar el camí obert a l'esperança, amb unes paraules també d’en 

Santiago Martín:” (...) Resta ara la preocupació per una certa recuperació del passat. 
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Creiem sincerament que la veritable història la componen els relats de la vida 

quotidiana dels nostres avantpassats. I, certament, una manera ben útil d'apropar-s'hi 

és l'estudi de les fabricacions terrisseres, una part molt important de la identitat del 

nostre poble"  

 

Terracota, Centre d'Interpretació de la Terrissa de la Galera, vol aconseguir 

precisament aquest objectiu: la recuperació i el manteniment d’aquest llegat tan valuós 

a través de l’estudi de la terrissa galerenca, la conservació, la valoració, i, sobretot, la 

difusió d’aquest patrimoni terrisser. Per tal que en quedi constància, perquè les noves 

generacions coneguin i apreciïn com era la vida en altres temps, i com la terrissa hi         

ocupava un paper fonamental. I sobretot perquè és part de la nostra identitat 

col·lectiva, i perquè representa un repte de futur: conservar i dignifcar aquesta 

herència tan valuosa. Esperem que vosaltres, com a educadors, aproveu la nostra 

proposta.  

 

Més avall, us presentem la bibliografia que hem emprat, però per a aquelles i aquells 

que hi tingueu un interès especial, també tenim a la vostra disposició una bibliografia 

més àmplia i especialitzada. 

 

Per acabar, només volem dir-vos que estem oberts a qualsevol recomanació per part 

vostra. Gràcies per haver-nos escollit per il·lustrar l’ensenyament - aprenentatge dels 

oficis artesans a l’escola. 

 

Olga Ralda Bas 

Historiadora i dinamitzadora de Terracota 

terracota@galera.altanet.org 

mailto:terracota@galera.altanet.org
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Orientacions metodològiques 

 

A continuació es presenta una breu descripció de les activitats que han de realitzar els 

i les alumnes de les diferents etapes educatives d’Educació Infantil i Primària, per tal 

de facilitar als i a les mestres la vostra tasca com a guies en l’aprenentatge. 

 

Aquestes activitats seran diverses pel que fa a la motivació, atesos les necessitats i els 

interessos dels nens, i també els diferents ritmes d’aprenentatge, tenint en compte la 

diversitat d’un grup heterogeni. 

 

El tractament d’aquest dossier és globalitzat, per tant es treballarà sobre les tres àrees 

curriculars, ja que allò que es pretén és potenciar el desenvolupament integral i 

harmònic del nen/a des dels vessants cognitiu, motriu, afectiu i social, mitjançant una 

sèrie d’aprenentatges, hàbits i actituds. 

 

Totes aquestes activitats contemplen els diferents criteris metodològics establerts al 

currículum d’Infantil i Primària, tenint en compte l’apartat significatiu i funcional, l’ 

enfocament globalitzador, la importància de les activitats, de les experiències, els 

procediments i el joc, el clima de seguretat i confiança, el treball en equip i 

l’organització dels espais materials i de temps. 

 

Pel que fa al punt d’organització, les activitats es realitzaran majoritàriament de forma 

individual, o en petit grup, per tal que cada infant pugui tenir vivències pròpies, pugui 

manipular i experimentar segons el seu tarannà. Les activitats realitzaran a l’aula, ja 

que els alumnes coneixen l’organització i la localització dels materials que ells utilitzen. 

 

Susana Ibàñez 

Dinamitzadora juvenil, i realitzadora de les activitats didàctiques 
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EDUCACIÓ INFANTIL 

 

Visita guiada 

 

Els nens realitzaran una visita pel museu de terrissa de la Galera on els explicaran els 

trets més significatius pel que fa a la història, l’evolució i el procés d’elaboració de la 

terrissa.  

Nombre d’alumnes: La visita es farà en grups reduïts.  

Un cop finalitzada la visita pel centre, el alumnes, podran gaudir a la sala d e les 

exposicions itinerants que acull obres tant d’ artistes  de les Terres de l’Ebre com 

d’altres indrets. 

L’obrador és allí on el terrissaire fa les seves peces, els alumnes també podran visitar 

aquest espai i experimentar els diferents processos d’elaboració d’una peça de 

terrissa. 

Horaris: Caldrà concertar la visita prèviament. La durada de la visita és de 35 minuts. 

 

Tallers 

 

P-3 Realització d’un canelobre a partir d’una boleta de fang. 

P-4 Realització d’un canelobre a partir d’una peça de fang. 

P-5 Reproducció d’una peça d’argila de les que hagin vist al museu (variable fer una 

capseta ). 

 

Els tallers es realitzaran de forma individual al mateix museu. 

 

Activitats a l’aula 

 

1- Explicació prèvia a la visita al museu del conte “El gat Galeret i la terrissa“ 

acompanyat amb imatges del gat, per tal de motivar als alumnes i observar els 

seus coneixements previs sobre la terrissa. Es pot tornar a explicar després 

per tal de veure que recorden, el seu vocabulari i matisar els aspectes 

treballats allí. 

2- Reproducció artística del cànter de la Galera mitjançant pintura de mans o 

enganxant terreta fina amb cola. 
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3- Realització d’un dibuix de l’atuell que més els hi ha agradat del que han vist en 

la seva visita. 

4- Memorització de diverses endevinalles relacionades amb el món de la terrissa 

que a la vegada faciliten l’expressió oral i escrita.(segons nivells P-3, P-4 o P-

5. 

5- Ordenació  per part dels alumnes de diferents imatges que mostren el procés 

de l’elaboració d’un cànter. 

6- Seqüenciació per part dels alumnes a partir  del material que s’utilitza per 

conseguir la terrissa (argila, fang, terrissa). 

7- Cançó:  Roda, roda terrisser.Memorització i ball de la cançó popular. 
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EDUCACIÓ PRIMÀRIA 

 

Cicle Inicial 

 

Visita guiada 

 

Els nens realitzaran una visita pel museu de terrissa de la Galera on els explicaran 

els trets més significatius pel que fa a la història, l’evolució i el procés d’elaboració 

de la terrissa.  

Nombre d’alumnes: La visita es farà en grups reduïts.  

Un cop finalitzada la visita pel centre, el alumnes, podran gaudir a la sala d e les 

exposicions itinerants que acull obres tant d’ artistes  de les Terres de l’Ebre com 

d’altres indrets. 

L’obrador és allí on el terrissaire fa les seves peces, els alumnes també podran 

visitar aquest espai i experimentar els diferents processos d’elaboració d’una peça 

de terrissa. 

Horaris: Caldrà concertar la visita prèviament. La durada de la visita és de 35 

minuts. 

 

Tallers 

 

Reconstrucció d’una peça de terrissa.  

 

Joc de pistes: Els alumnes hauran de descobrir diferents peces que han anat 

veient durant la visita guiada a partir d’una sèrie de dades que els hi serviran de 

pistes per arribar a la peça concreta. 

 

Activitats d’aula 

 

1- Lectura i comprensió del conte El gat Galeret i la terrissa acompanyat amb 

imatges del gat ,mitjançant preguntes diverses sobre els personatges i el seu 

contingut. 

2-  Ampliació de vocabulari. Els nens ompliran els buits de les frases amb el nom 

de l’atuell que correspongui. 
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3- Coneixement del diferents utensilis que utilitza el canterer per l’elaboració de 

les peces. Els nens enganxaran les imatges de les eines al lloc que 

correspongui segons la seva utilització. 

4- Ordenació per part dels alumnes del procés d’elaboració d’un cànter. Hauran 

d’enumerar del número 1 al 5 segons el procés d’elaboració del cànter de la 

torre. 

5- Realització d’un trencaclosques d’una imatge relacionada amb el món de la 

terrissa. Les peces del trencaclosques són figures geomètriques per tal de 

reforçar aquests conceptes en l’àrea de matemàtiques. Un cop finalitzat el 

trencaclosques a l’anvers podran llegir una explicació de la utilització de la eina. 

6- Memorització i invenció d’endevinalles relacionades amb el món de la terrissa 

per tal de fomentar la seva creativitat i reforçar l’expressió oral i escrita. 

7- Realització del dibuix d’un cànter a partir de les diferents parts que configuren 

el càntir de la Galera ( anses, boca, panxa i cul). 

8- Realització del joc Memory. Cada nen dibuixarà dues imatges iguals d’algun 

dels atuells observats al museu. Els pintaran i retallaran les targetes on els han 

dibuixat. Un cop agrupades totes les targetes podran començar a jugar a la 

vegada que treballen la memòria visual i la capacitat d’observació. 

9- Reproducció artística lliure del cànter de la Galera. 
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Cicle  Mitjà 

 

Visita guiada 

 

Els nens realitzaran una visita pel museu de terrissa de la Galera on els explicaran 

els trets més significatius pel que fa a la història, l’evolució i el procés d’elaboració 

de la terrissa.  

Nombre d’alumnes: La visita es farà en grups reduïts.  

Un cop finalitzada la visita pel centre, el alumnes, podran gaudir a la sala d e les 

exposicions itinerants que acull obres tant d’ artistes  de les Terres de l’Ebre com 

d’altres indrets. 

L’obrador és allí on el terrissaire fa les seves peces, els alumnes també podran 

visitar aquest espai i experimentar els diferents processos d’elaboració d’una peça 

de terrissa. 

Horaris: Caldrà concertar la visita prèviament. La durada de la visita és de 35 

minuts. 

 

Tallers 

 

Elaboració d’una peça d’argila 

 

Joc de pistes: Els alumnes hauran de descobrir diferents peces que han anat 

veient durant la visita guiada a partir d’una sèrie de dades que els hi serviran de 

pistes per arribar a la peça concreta.  

 

Activitats d’aula 

 

1- Lectura i comprensió del conte “El gat Galeret i la terrissa” acompanyat amb 

imatges del gat. Assegurarem la comprensió amb diverses preguntes 

relacionades amb el contingut del conte i el que s’ha observat a la visita al 

museu. 

2- Realització del joc de les diferències. Els alumnes hauran de descubrir i 

identificar les diferències que hi ha en dues imatges d’un molinet de vernís 

aparentment iguals.A la part del darrera podran veure una explicació del 
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molinet. 

3- Realització d’un dibuix del cànter de la Galera. 

4- Ampliació de vocabulari. Els alumnes respondran una sèrie de preguntes 

tancades sobre el món de la terrissa. 

5- Ordenació per part dels alumnes del procés d’elaboració d’un cànter. Hauran 

retallar i enganxar amb ordre de l’ 1 al 6 segons el procés d’elaboració del 

cànter d’ensofatar. 

6- Coneixement del diferents utensilis que utilitza el canterer per l’elaboració de 

les peces. Els nens hauran d’escriure el número de l’atuell o eina al requadre 

que correspongui. 

7- Invenció d’una història on hagi de sortir 4 o 5 paraules (ex: canterer, torn, algun 

utensili dels que hagin vist, forn...)ja donades, relacionades amb el món de la 

terrissa. A més a més faran un dibuix que reflexi el contingut de la història que 

han creat. 

8- Descripció detallada d’una peça concreta de terrissa. Els alumnes hauran de 

descriure acuradament tots els detalls que coneguin i que hagin après en 

relació a la peça donada a la seva visita al museu a partir d’unes preguntes ja 

donades. 

9- Reproducció artística lliure del cànter de la Galera. 
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Cicle Superior 

 

Visita guiada 

 

Els nens realitzaran una visita pel museu de terrissa de la Galera on els explicaran 

els trets més significatius pel que fa a la història, l’evolució i el procés d’elaboració 

de la terrissa.  

Nombre d’alumnes: La visita es farà en grups reduïts.  

Un cop finalitzada la visita pel centre, el alumnes, podran gaudir a la sala d e les 

exposicions itinerants que acull obres tant d’ artistes  de les Terres de l’Ebre com 

d’altres indrets. 

L’obrador és allí on el terrissaire fa les seves peces, els alumnes també podran 

visitar aquest espai i experimentar els diferents processos d’elaboració d’una peça 

de terrissa. 

Horaris: Caldrà concertar la visita prèviament. La durada de la visita és de 

35minuts. 

 

Tallers 

 

Realització d’una peça de terrissa. Els alumnes confegiran la seva peça escollint 1 

model  a partir de tres donats. 

Joc de pistes: Els alumnes hauran de descobrir diferents peces que han anat 

veient durant la visita guiada a partir d’una sèrie de dades que els hi serviran de 

pistes per arribar a la peça concreta. 

 

Activitats d’aula 

 

1- Lectura del conte El gat Galeret, acompanyat amb imatges del gat, com 

activitat prèvia i element de motivació a la visita del museu. 

2- Preguntes històriques. Els alumnes respondran una sèrie de preguntes 

relacionades amb la història i l’evolució de la terrissa. 

3- Ampliació de vocabulari. Els alumnes recordaran el significat dels verbs 

concrets que fan referència a la tècnica utilitzada en l’elaboració de les peces 

de terrissa. 
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4- Resposta a preguntes tancades en relació als atuells i utensilis utilitzats en el 

món de la terrissa. 

5- Descripció detallada d’una peça concreta de terrissa. Els alumnes hauran de 

descriure acuradament tots els detalls que coneguin i que hagin après en 

relació a la peça donada a la seva visita al museu. 

6- Realització d’una sopa de lletres on els alumnes hauran de buscar 10 mots 

relacionats amb els diferents aspectes treballats al museu de la terrissa. 

7- Invenció d’una història on aparegui tot allò que han après i que els hi ha cridat 

més l’atenció reforçant així la seva expressió escrita. 

8- Realització d’un auca en relació al procés d’elaboració d’una peça de terrissa. 

Els alumnes faran aquesta activitat en petits grups fomentant així la 

socialització i el respecte pel treball i l’esforç dels altres. 

9- Enumeració de diferentes frases que fan referència al procés d’elaboració 

d’una peça de terrissa. 

10- Pintar el dibuix del cànter amb llapis. 
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l’hora de difondre paraules, tècniques, eines, i un llarg etcètera, 

durant tant de temps, tot relacionat amb el món de la terrissa, 

que ells coneixen i conserven tan bé. 

 

 

AMB LA COL·LABORACIÓ DE 

 

Departament d’Educació. Generalitat de Catalunya 

Departametn de Cultura. Generalitat de Catalunya 

Diputació de Tarragona 

Consell Comarcal del Montsià 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


